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Sammanfattning 

Vuxenutbildningens utmaning idag är att skapa ändamålsenliga miljöer för individer som 

kommer från marginaliserade grupper och som av olika anledningar inte deltagit i formella 

utbildningar efter den obligatoriska skolan. Eftersom tidigare forskning visat att vuxenutbildning 

bidragit till att öka klyftan mellan olika samhällsgrupper måste nya pedagogiska modeller till för 

att undvika snedrekrytering. I Lindesbergs kommun kom Öppna skolan att bli en innovativ 

lärmiljö för individer med underlägsenhetskänslor gentemot skolan. Mitt övergripande syfte var 

att genom en fallstudie skapa förståelse för verksamheten genom att studera måldokumentet och 

hur lärarna och deltagare talar om den.     

Jag har i min undersökning använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat tre lärare och 

fyra deltagare för att få insikt om deras upplevelser av lärmiljön Öppna skolan. Genom att 

tillämpa Dales modell inom tre kompetensområden: genomförande, planering, och 

problematisering, har jag analyserat och tolkat utsagorna och verksamhetsmålen. Vidare har jag 

studerat om det finns samband mellan lärarnas handlingar, deltagarnas lärprocesser och 

verksamhetsmålen.   

Undersökningens resultat visar att undervisningen i Öppna skolan framstår som didaktiskt 

rationell. Deltagarna poängterar de nära relationerna, de medmänskliga förhållandena och det 

självstyrda lärandet. Lärarna lyfter fram betydelsen av den yttre såväl som den inre miljön, 

lyhördhet, ömsesidighet och behovet av att stärka deltagarnas självförtroende. Vidare framstår 

inte Öppna skolan som en lärande organisation på grund av brister på organisationsnivån.             
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Förord    

Avsikten med skrivandet av min D-uppsats i pedagogik var att göra en studie av ett 

innovationsprojekt inom vuxenutbildningen i Lindesbergs kommun som gick under namnet 

Öppna skolan. Anledningen till att jag intresserade mig för detta projekt var att jag varit verksam 

inom vuxenutbildningen i 20 år och insett behovet av förnyelse inom en traditionsstyrd 

utbildningsform. Det faktum att jag har arbetat som lärare inom komvux, och har god kännedom 

om programmål och förhållningssätt, har haft betydelse i mitt forskningsarbete. Innan mitt 

uppsatsarbete avslutades stängdes Öppna skolan genom ett politiskt beslut. Trots detta hoppas 

jag genom min fallstudie kunna bidraga till teoribildning om vuxenutbildningen som kan komma 

att leda till insikter för politiker och vuxenutbildningsansvariga i kommunen.    

Jag vill tacka pedagogerna och deltagare i den numera stängda Öppna skolan - utan er 

medverkan hade inte denna undersökning blivit av.  

Jag vill också tacka min handledare Kjell Gustavsson för värdefulla synpunkter och 

kommentarer under arbetets gång.    

Örebro den 17 april 

Ann-Charlotte Linton           



  
4

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1.     Utveckling av den vuxenpedagogiska praktiken ………………………………………..6 
1.1   Nya vuxenpedagogiska modeller…………………………………………………………....7 
1.2   Utbildningsreformer och fördelningspolitik – en historik ………………………………….9  

2.     Detta med vuxnas kunskapande…………………………………………………………11 
2.1   Kunskapens förändrade status……………………………………………………………..11 
2.2   Kunskap och demokrati……………………………………………………………………12 
2.3   Demokrati och utbildning………………………………………………………………….13 
2.4   Vad innebär livslångt lärande?.............................................................................................14 
2.5   Det livslånga lärandet i historiskt perspektiv ……………………………………………..15 
2.6   Kunskapslyftet…………………………………………………………………………….17  

3.     Det vuxenpedagogiska fältet – några aspekter…………………………………………18 

4.     Öppen verksamhet ………………………………………………………………………20 
4.1   Tidigare forskning om öppen vuxenundervisning…………………………………………21 
4.2   Öppna skolan – exemplet Lindesberg……………………………………………………..22 
4.2.1 Vilka utbildningsformer erbjuds i Lindesberg? …………………………………………..23 
4.2.2 Verksamhet och organisation……………………………………………………………..25 
4.2.3 Måldokument för Öppna skolan………………………………………………………….25 
4.2.4 Studerande på Öppna skolan……………………………………………………………...27  

5.     Att söka kompetensen……………………………………………………………………27 
5.1   Inledning…………………………………………………………………………………...27 
5.2   Relation praxis och teori …………………………………………………………………..28 
5.3   Organisationsdidaktik……………………………………………………………………...29 
5.4   Modell för pedagogisk professionell utbildning…………………………………………...30 
5.4.1 Kompetensnivå 1 (K1)…………………………………………………………………….31 
5.4.2 Kompetensnivå 2 (K2)…………………………………………………………………….31 
5.4.3 Kompetensnivå 3 (K3)…………………………………………….……………………..32   

6.     Syfte, frågeställning och metod…………………………………………………………..34 
6.1   Vetenskapsteoretisk grund…………………………………………………………………36 
6.2   Den tolkande teorin………………………………………………………………………...36 
6.3   Reflekterande forskning……………………………………………………………………37 
6.4   Överväganden kring en kvalitativ forskningsansats………………………………………..39 
6.5   Fallstudien som forskningsmodell………………………………………………………….39 
6.6   Intervjun…………………………………………………………………………………....41 
6.6.1Undersökningsgrupp……………………………………………………………………….42  
6.7   Metodiska överväganden……………………………………………………………….......43 
6.8   Genomförande ……………………………………………………………………………..43  

7.     Öppna skolan som pedagogisk verksamhet – en redovisning av resultat ……………45 
7.1    Dokumentanalys…………………………………………………………………………..45 
7.1.1 Genomförandeaspekter (K1)……………………………………………………………...45 
7.1.2  Innehåll (K2)……………………………………………………………………………...47 
7.1.3  Tolkningsaspekter (K3)…………………………………………………………………..51 
7.2     Hur deltagare förstår avsikten med Öppna skolan……..…………………………………52 



  
5

 
7.2.1. Lärande……………………………………………………………………………………52 
7.2.2  Mötet med andra………………………………………………………………………….53 
7.2.3 Undervisningens organisering……………………………………………………………..54 
7.3    Hur lärare förstår avsikten med Öppna skolan…………………………………………....57 
7.3.1 Lärande………………………………………………………………………………….....57 
7.3.2 Mötet med andra…………………………………………………………………………..59 
7.3.3 Undervisningen organisering……………………………………………………………...60 
7.4    Summering av aktörernas förståelse av Öppna skolan……………………………………62 
7.5    Öppna skolan som professionell verksamhet……………………………………………...64 
7.6    K1 och avsikten med Öppna skolan………………………………………………………64 
7.6.1 Deltagarperspektiv………………………………………………………………………...65 
7.6.2 Lärarperspektiv……………………………………………………………………………67 
7.6.3  Summering av K1………………………………………………………………………...70 
7.7     K2 och avsikten med Öppna skolan……………………………………………………...72 
7.7.1  Deltagarperspektiv………………………………………………………………………..73 
7.7.2  Lärarperspektiv………………………………………………………………………...…75 
7.7.3  Summering av K2…………………………………………………………………………80 
7.8 K1 och K2 - en sammanfattande diskussion………………………………........................83    

8.    K3 Att tolka och förstå ………………………………………………………………….83 
8.1  Undervisningens organisation och ledning………………………………………………..84 
8.2  Planering och utvärdering…………………………………………………………………87 
8.3  Öppna skolan som en lärande organisation………...……………………………………..89  

9.    Diskussion och sammanfattande synpunkter…………………………………………..90   
Referenser………………………………………………………………………………….97  
Bilaga 1…………………………………………………………………………………...101                



  
6

 
1. Utveckling av den vuxenpedagogiska praktiken  

I Lindesbergs kommun satsade politiker på Öppna skolan för att skapa en ändamålsenlig miljö 

för individer som kommer från marginaliserade grupper och som av olika anledningar inte 

deltagit i formella utbildningar efter den obligatoriska skolan. Genom Kunskapslyftet 

möjliggjordes denna satsning på ett öppet flexibelt lärande på biblioteket som blev ett 

utvecklingsprojekt. Eftersom öppna verksamheter för vuxna inte har beforskas i någon större 

utsträckning, finner jag det angeläget att skapa kunskap om dessa former för förändrings- och 

utvecklingsarbete. Med utvecklingsarbete menar jag i detta arbete utveckling som verkar i 

enlighet med myndigheternas intentioner. Vuxenutbildningspolitiken uttrycker en uttalad 

jämlikhets- och rättvisetanke och det är kommunens ansvar att se till att alla får lika möjligheter i 

fråga om utveckling, kunskap och kompetens. Tidigare forskning visar att vuxenutbildning 

bidragit till att öka klyftan mellan olika samhällsgrupper, därför måste nya pedagogiska modeller 

till för att undvika snedrekrytering (Skolverket 1997, s 8). Utifrån min forskningsansats vill jag 

bidra till forskningen om det öppna lärandet som en alternativ skolform för det livslånga och 

livsvida lärandet. Jag har för avsikt att beskriva och tolka hur verksamheten ter sig för individer 

som är direkt inblandade i Öppna skolan, som är en fristående del av komvux i Lindesberg.  

Man har i ett antal forskningsprojekt belyst Vuxenutbildningens mål och pedagogik och 

konstaterat att behovet av alternativa lärmiljöer, resurscentra, och lärande organisationer är stort 

för att motverka utbildningsklyftan och nå grupper av kortutbildade i vårt samhälle (SOU 

1997:158,  s 16 -18). Dessutom har infrastruktur för livslångt lärande blivit ett angeläget ämne 

för kommunerna som har ansvaret för den reguljära vuxenutbildningen enligt skollag och 

läroplaner samt kunskapslyftet och dess efterföljare. Utbildningspolitiken uttrycker en 

jämlikhets- och rättvisesträvan som innebär att alla ska ha möjlighet att utvidga sina kunskaper 

(prop.2001/02:15, s 18).  En av drivkrafterna bakom detta arbete har varit min nyfikenhet kring 

befrämjandet av individers kunskapssökande. Hur riktar vi vuxenutbildningsinsatserna så att de 

når alla i samhället? Det livslånga lärandet är självstyrt och beroende av motivation och intresse 

men det är också är beroende av en miljö som bygger på trygghet och främjar initiativ och 

kreativitet.   

Genom att skriva detta arbete vill jag skapa kunskap om Öppna skolans verksamhet som arena 

för lärande i förhållande till de målsättningar som utbildningspolitiken uttrycker för vuxnas 

lärande. Detta har som konsekvens att datainsamlingen får två viktiga uppgifter att fylla, dels 
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som förståelse av Öppna skolans verksamhet, dels som utrönande av vad jag som forskare kan se 

för möjligheter utifrån mina tidigare erfarenheter. Följaktligen blir jag ledd utanför mina egna 

cirklar när jag tar del av nya rön och modeller. Genom tillägnande av nya perspektiv får jag 

större insikt och förståelse för min egen situation som pedagog.  Gadamer (1997) refererar till 

detta som sammansmältning av horisonter. Samtidens horisont kräver mötet med det förgångna 

för att bildas (Gadamer 1997 s.154). Den hermeneutiska cirkeln, som förenar det nya med min 

världsbild, är i ständig rörelse. Fastän jag som forskaren är betingad att se saker på ett bestämt 

sätt utmanas mina antaganden genom nya erfarenheter och kunskaper om omvärlden. Mina 

preferenser utgör grunden för det som ska tolkas och när dessa möts sammansmälter de och 

bildar en ny förförståelse hos mig som forskare (tolkare). Tolkningsramarna som används i 

denna sammansmältning är det mänskliga språket som tar sig uttryck i samtal, berättelser och 

diskussioner. En tolkning ska delvis bygga på föreställningar och delvis utmana och 

problematisera dessa eftersom det eftersträvansvärda är att få människor att tänka till (Alvesson 

& Sköldberg 1994, s 212). Utan tvekan låter jag mina egna erfarenheter och värderingar påverka 

tolkningen i en viss utsträckning, samtidigt har jag vinnlagt mig om att låta texterna tala till mig 

på ett så objektivt sätt som möjligt.  

1.1 Nya vuxenpedagogiska modeller 

Som bakgrund till min studie kommer jag att beskriva de mål som uttryckts för vuxnas lärande 

och som fortfarande gäller. Därefter presenterar jag en bild av utvecklingen inom 

vuxenutbildningen genom en kort historik av de utbildningsreformer och jämlikhetssträvan som 

genomsyrat de sista decennierna av svensk vuxenutbildningspolitik.  

 Regeringen lade våren 2001 en proposition om ”Vuxnas lärande och utvecklingen av 

vuxenutbildningen” (2000/01:72). I det riksdagsbeslut som sedan fattas poängteras behovet av 

nytänkande och utveckling för vuxenutbildningen. Målet för utveckling av vuxnas lärande är att:  

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att 
främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
samt en rättvis fördelning (prop.2000/01:72, s14).   

Det är kommunernas ansvar att genomföra dessa förändringar och som riktlinjer för 

implementering presenteras i riksdagsbeslutet strategier såsom att: 

utveckla pedagogik och arbetsformer för att motsvara individernas föränderliga och 

ökande behov av lärande. 
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skapa ändamålsenliga lärmiljöer och där tillhandahålla undervisning, handledning och 

nätbaserad utbildning i en omfattning som motsvarar vuxnas varierade behov och 

förutsättningar.  

vidareutveckla ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för allas lika värde i allt 

lärande som åtnjuter samhällets stöd  

              (prop. 2000/01:72) 

I skrivningen ovan är utbildningspolitiken tydlig. Individens behov av olika strategier för sitt 

lärande blir överordnat. Alla vuxna ska erbjudas lika möjligheter i fråga om utveckling av 

kunskap och kompetens. Eftersom alla, enligt riksdagsbeslutet, ska få möjlighet att vidga sina 

kunskaper kan man tolka förslaget som att de pedagogiska åtgärderna bör rikta in sig mot dem 

som behöver dessa bäst. De kortutbildade i samhället. Det betyder sålunda att förändringar i 

organisation, innehåll, arbetssätt och lärmiljöer måste till. Ansvaret för implementeringen av 

ändamålsenliga lärmiljöer och utvecklandet av pedagogiska modeller vilar på kommunen (prop. 

2000/01:72, s 45).  Detta ansvar ställer i sin tur krav på kompetensutveckling för lärarna så att de 

kommer i kontakt med utvecklingsarbete och aktuell forskning.   

Vuxenutbildningens uppgift är bland annat att medverka till större rättvisa i fördelningen av 

utbildning mellan individer eftersom svensk vuxenutbildningspolitik har en tydlig uttalad 

jämlikhet och rättvisetanke.  Reformer och utbyggnad av vuxenutbildningen har de sista 50 åren 

varit en politiskt angelägen fråga och en het potatis (Broström 1977, s 27-37, Holmlund-Levin 

2002, s 8-9). Trots uppsatta mål har man ändå inte nått fram till de fördelningspolitiska 

intentionerna. En anledning till det kan vara att fokuseringen på vuxenutbildningen har legat på 

organisatoriska förändringar av utbildningsväsendet och individen har kommit i skymundan.   

Den sociala snedrekryteringen handlar inte bara om utbildningsmöjligheter utan människors 

levnadsförhållanden i stort, eftersom kunskap ökar individens möjligheter att påverka sin 

livssituation (Larsson 1997, s 51). Synen på jämlikhet i utbildning har djupa idéhistoriska rötter 

som jag inte kommer att gå in på i detta arbete. Däremot är det uppenbart att det skapats en 

klyfta mellan ideologi och reformstrategier.  

Även vuxenstudier bidrar till klyftan, eftersom de med högre utbildning är överrepresenterade. 
Det är enbart genom att satsa på dem som har sämst kunskaper som vuxenstudier är ett 
jämlikhetsprojekt (Larsson 1997, s 50).  

Med detta som utgångspunkt ska jag ge en kort redogörelse för reformerna under de senaste 50 

åren.     
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1.2 Utbildningsreformer och fördelningspolitik – en historik  

Fram till år 1967 var vuxenutbildningens huvudsakliga uppgift att tillgodose de 

studiemotiverades efterfrågan på utbildning. Behovet av kommunal kompetensinriktad 

utbildning i form av kvällsgymnasier uppmärksammades i en proposition 1963. I 1967 års 

reform var inrättandet av en vuxenutbildning som motsvarade grundskolans och 

gymnasieskolans läroplaner en nyhet och den blev därmed en central fråga i 

utbildningspolitiken. Reformen markerade också ett ökat intresse för folkbildning (Olofsson & 

Rubensson 1985, s 6). Den stora nyheten i reformen var inrättandet av en fast organisation för 

TV och radioprogram för utbildningsändamål.  Kommunen blev huvudman för 

vuxenutbildningen år 1968 och sedan har den av staten stödda vuxenutbildningen arbetat efter 

mål som fastlagts av riksdagen. Målgruppen var den s k begåvningsreserven (Olofsson & 

Rubensson 1985, s 4).  

 Snart kom opinionen att svänga och 1970 framträdde det fördelningspolitiska synsättet istället 

för det servicepolitiska för första gången. LO hävdade i sitt arbetsmarknadspolitiska program 

att det fanns ett behov av fördelningspolitiska åtgärder. Dessa har tolkats som att 

vuxenutbildningen ska bidra till utjämning med avseende på ekonomiska, politiska, kulturella 

och sociala resurser samt utbildning (Broström & Ekeroth 1977, s 113).  Kraven ökades under 

de följande fyra åren och nådde sin kulmen 1974 i och med en uppmaning från TCO-LO att 

bygga ut vuxenutbildningen, vilket utmynnade i en proposition med utförligt beskrivna 

fördelningspolitiska förslag. De innebar, enligt dåvarande SÖ: s tolkning av förslagen, att 

vuxenutbildningens fyra delmål skulle vara att överbrygga utbildningsklyftor: 

1. Jämlikhetsmål, skapa möjligheter för det demokratiska samhällsskickets vidareutveckling 

och fortbestånd, öka de vuxnas förmåga att delta i samhällslivet. 

 2. Demokratimål, utbilda vuxna för varierade arbetsuppgifter och förse arbetsmarknaden med 

arbetskraft för att främja den svenska ekonomin. 

3. Ekonomimålet och tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och 

utbildningsmöjligheter  

4. Individuella önskemål 

 (Broström & Ekeroth 1977, 25f ) . 

 Det övergripande målet var jämlikhetsmålet och det hade i stor utsträckning preciserats. Detta 

sammanfattas hos SÖ på följande sätt: 

Vuxenutbildningen skall minska utbildningsklyftorna i samhället. Den kommer därigenom att 
verka för ökad jämlikhet och social rättvisa (Skolöverstyrelsen 1977, rapport 27). 
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De svaga gruppernas resurser skulle stärkas så att de medvetet kunde styra sina livssituationer.  

Bättre ekonomiska förutsättningar skulle stimulera individens lust att lära och individen skulle ta 

ett större ansvar för sitt lärande (Rubensson 1996, s 44). Ekonomimålet var dels underordnat de 

fördelningspolitiska målsättningarna, och hade dels blivit ett arbetsmarknadsmål att värna den 

fulla sysselsättningen.  

 Man kunde i början av 1980-talet konstatera att de fördelningspolitiska ambitionerna inte hade 

infriats. De kortutbildade var fortfarande få bland deltagarna i Komvux samtidigt som antalet 

deltagare på kurser som anordnats av folkhögskolorna stadigt ökade på de korta kurserna 

(Olofsson & Rubenson 1985, s 72-73). Den särskilda läroplanen för kommunala 

vuxenutbildningen som infördes 1982, uttrycker utbildningens mål identiskt med den tolkning 

som tidigare gjorts av SÖ. Däremot finns en försvagning av den fördelningspolitiska viljan. 

Förklaringen till det kan dels vara ett försämrat statsfinansiellt läge och dels ett borgligt 

maktövertagande (Olofsson & Rubenson 1985, s 33).   

Abrahamson & Rubenson (1986) framhöll att problemen med resursfrågor och utveckling av 

vuxenutbildningen skulle kvarstå om man inte gjorde något åt fördelningen av 

utbildningsinsatserna. De lyfte fram två viktiga aspekter som påverkar och vidmakthåller 

utbildningsgapet: synen på kunskap och livsmiljö. I början av 90-talet förbättrades 

vuxenstudiestödet och satsningar gjordes på rekrytering av kortutbildade (SOU 1991:65, s 23). 

De sämst ställda skulle prioriteras och förutsättningar skulle ges för dessa att bättra på sina 

tidigare inhämtade kunskaper. I statens skolverks författningssamling (1992), står följande om 

komvux målgrupper: 

Komvux vänder sig till alla vuxna som har behov av kompetensinriktad utbildning på grundskole- 
och gymnasienivå. Komvux skall framför allt erbjuda utbildning till dem som tidigare fått minst av 
utbildningsresurserna i samhället, information och rekrytering skall därför i första hand inriktas på 
korttidsutbildade, resurssvaga och socialt utsatta personer (SFS 1992:403).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den utbildningspolitik som dominerat i flera 

decennier inte lyckats nå de resultat man hoppats på (Borgström 1988, s.25). Tanken med 

vuxenutbildningen har varit att medvetet verka till ökad jämlikhet. Ser man till deltagandet i 

vuxenutbildningen kan man hävda tvärtom, att de som redan har utbildning har fått mer. 

Utbildningsklyftorna har inte minskat däremot kan man konstatera att möjligheterna till 

utbildning ökat (Larsson 1996, s 19). Behovet av en omfattande reformering av vuxenutbildning 

medförde att regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lägga förslag om 
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en förnyelse av hela vuxenutbildningen. Slutbetänkandet – Kunskapsbygget 2000 – Det livslånga 

lärandet (SOU 2000:28) avlämnades i april 2000.  

Beslutet om utvecklingen av vuxenutbildningen tar som utgångspunkt innebörden av begreppet 

livslångt lärande (prop. 2000/01:72). Där fastslås att den framtida vuxenutbildningen skall möta 

människor och tillgodose deras behov av lärande utifrån den enskilda personens önskemål, 

behov och förutsättningar. Den ska stödja vuxnas delaktighet i det livslånga lärandet. Därför 

måste idéerna bakom det livslånga lärandet och den förändringen av utbildningssystemet den 

förväntades medföra, förstås mot denna utbildningspolitiska bakgrund. I ett vidare perspektiv 

gäller inte bara frågan om hur utbildningen ska planeras utifrån prioriterade grupper utan vilka 

kunskaper och den pedagogik som behövs för att korttidsutbildade ska gynnas. Frågan blir då hur 

de prioriterade grupperna kan motiveras till att söka sig till ett organiserat lärande som främjar 

vardagslärandet. Mitt syfte med följande avsnitt är att försöka sammanfläta idéerna bakom 

begreppet livslångt lärande och kunskapens förändrade status.   

2. Detta med vuxnas kunskapande 

I detta kapitel ska jag redogöra för hur synen på kunskap är i ständig omvandling, hur demokrati 

är intimt sammanlänkad med kunskap och utbildning, och hur synen på kunskap, bildning och 

lärande sammankopplas och förenas i begreppet det livslånga lärandet.  

2.1 Kunskapens förändrade status 

Den tyske sociologen Scheler försökte på 1920-talet beskriva hur olika kunskaper förändras 

olika snabbt och visade på hur religiösa kunskaper förändras mer långsamt än de teknologiska. 

Han konstaterade att kunskap förändrandes timme för timme medan vi i dag kan säga att fakta 

kunskap förändras sekund för sekund (Jarvis 2001, s 9).  Med denna snabba förändringstakt är 

det omöjligt att se på kunskap som absolut sanning utan bör betraktas som relativ men för 

tillfället sann.  

Kylhammar delar in kunskap i olika kategorier och anser att man först och främst ska sätta 

kunskapsbäraren och hennes situation i centrum. 

Kunskap handlar om det för närvarnade bästa argumentet, det starkaste belägget, den mest 
konsistenta teorin (Kylhammaar 2001, s 66).   

Det innebär att den reflekterade kunskapen och metakunskap är den väsentligaste 

kunskapen i dagens samhälle där krav ställs på människor att tänka själva, diskutera, 
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ifrågasätta, nyskapa och förhålla sig aktiva till omvärlden. Kolb (1984) beskriver 

reflektionens betydelse i samband med nya erfarenheter och insikter. Han betonar 

processens betydelse i vilken kunskapen, genom reflektion, ständigt skapas, prövas och 

omdanas för att kunna införlivas med individens tidigare erfarenheter, ”Learning is the 

process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb 

1984, s 155). Genom detta synsätt har kunskapsbäraren kommit alltmer i fokus och 

utbildning blivit mer flexibel och mindre auktoritär. Gustavsson (2000) menar att 

kunskap alltid är integrerad i personligheten och är kulturellt och socialt betingad. Vi 

söker inte kunskap slumpmässigt utan utgår från vår förförståelse, det redan bekanta. 

Vårt kulturarv ger oss våra utgångspunkter och bakgrundskunskap som vi utgår från när 

vi möter något annorlunda (Gustavsson 2000, s 121).  

2.2 Kunskap och demokrati 

Redan på 1700-talet insåg man vikten av att sprida de vetenskapliga rönen till den breda massan 

för att så snabbt som möjligt få ett bildat folk. Då ansågs kunskap som något sant och 

vetenskapligt bevisbart. Denna process pågick samtidigt som de demokratiska idéerna vann 

mark. All makt skulle i fortsättningen och i större utsträckning grundas på delaktighet. För att 

alla skulle kunna känna sig delaktiga krävdes att samtliga medborgare hade kunskap, annars 

skulle fördomar och inskränkthet fortsätta att gro (Kylhammar 2001, s.62). Kunskapen bidrog till 

att individen kunde frigöra sig från förtryck och orättvisor. Det handlade till stor del om att 

överbrygga skillnader mellan bildade och obildade grupper för att möjliggöra ekonomisk tillväxt 

(Kylhammar 2001, s 6). Kunskapsspridningen hade redan på upplysningstiden två motiv som är 

synnerligen aktuella på 2000-talet: ett ekonomiskt och ett medborgerligt.   

Idag sägs att vi lever i ett kunskapssamhälle som betonar vikten av att lära sig söka kunskap, 

både generell och specifik kunskap. Vi behöver kunskaper dels för att hävda oss på 

arbetsmarknaden, dels för att ha förståelse för samhällets ständiga förändring och utvecklandet 

av högre livskvalitet (Gunnerud & Wernersson 1997, s 114). Fortfarande, 300 år senare, handlar 

det om att överbrygga skillnader mellan grupper i samhället, skapa förståelse och motverka 

fördomar och rädsla för det okända. Genom utbildning, som är en medborgerlig rättighet, kan vi 

komma en bit på väg och förbereda demokratin. Det finns emellertid olika ideologiska 

ställningstagande till utbildning som jag kommer att redogöra för nedan.    
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2.3 Demokrati och utbildning 

Ska utbildning ses som något som bidrar till samhällsutvecklingen eller något som främst ger 

individuella förmåner? Måste det ena synsättet utesluta det andra? Det som bör vara i fokus för 

utbildning är hur den kan gynna individen och samhället. Demokrati strävar efter att göra 

människor fria och självständiga. Bildning är förutsättning för att individen ska bli en potentiell 

deltagare i samhällets beslutsprocesser. Utbildningens betydelse för demokratiseringssträvanden 

på 1900-talet kan bland annat härledas till Dewey’s Democracy and Education. Han förespråkar 

bildningsidéen och dess betydelse för självförverkligande och ett rikt socialt liv (1916/1997, s 

39). Han anser att ”en demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i 

förening med andra, av gemensam delad erfarenhet” (Dewey 1916/197, s 127). Englund (1993) 

poängterar att det inte är deltagandet i sig som är det viktigaste i demokratins fortlevande utan 

utvecklandet av kapaciteten hos en individ att ha möjlighet att deltaga.  

Utbildning är ett medel för att kunna delta i förvaltningen av ett samhälle som alla tar ansvar 
för och detta ansvar inkluderar givetvis utövandet av civila och politiska rättigheter (Englund 
1993, s 26).  

Samtidigt varnar han för ett ”privat medborgarskap” där egennyttan och marknaden styr 

utbildning och beslutsprocesser som saknar sociala dimensioner. Detta blir speciellt farligt när 

utbildning ses som investering och utvärderas i lönsamhetstermer. Engel bekräftar detta när han 

skriver:  

A democratic school is one that, above all, tries to enable people to create their own world 
collectively rather than fit into one that are created for them. It operates on the basis of a faith that 
people are capable of doing this – that is capable of living together democratically. As such, people 
are valued for who and what they are, not just for what they can produce or return on a financial 
investment (Engel 2000, s 65).  

Ett marknadsstyrt utbildningssystem - enligt Engel - verkar destruktivt på demokratiska 

värderingar eftersom lönsamhet och konkurrens blir avgörande faktorer för investeringar vilket 

innebär att individen blir ett objekt utan inflytande över sin egen utbildning som manipuleras av 

marknadsekonomin (Engel 2000, s 172). När individen inte kan påverka sin situation sprider sig 

vanmakten vilket leder till passivitet och håglöshet. Utbildningen bör istället ses som ett led i en 

demokratiseringsprocess där den studerandes behov och allsidighet utvecklas för att individen 

ska kunna vara en myndig medborgare som kan ta ställning i frågor som berör det privata så väl 

som samhället i stort. Detta är ju demokratins kärna (Johansson 1997, s 95-96).  

Utbildning, enligt Dewey, syftar till hela människans utveckling och individens behov av 

meningsfulla aktiviteter och ett socialt liv. Kunskap blir en resurs som ökar individens möjlighet 



  
14

 
till delaktighet i samhället.  Därför bidrar utbildning till demokrati eftersom den utvidgar 

individens intresse och engagemang. I samspelet med andra människor lär vi oss att lyssna och 

förstå andra tankegångar än de vi själva har. 

Att kommunicera är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en 
förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat 
sätt, av detta (Dewey 1916/97, s 39).   

Deltagande i aktiviteter är en viktig aspekt på lärande. Dewey menar att varje social aktivitet har 

genom kommunikation en bildande verkan där vi utvecklar insikter och kunskaper om vår 

omvärld som är väsentliga för uppbyggandet och vidmakthållandet av demokratin. Således kan 

aktiviteter som skapar förutsättningar för kommunikation och lärande anses vara grundbulten i 

samhällets demokratisträvanden.   

2.4 Vad innebär livslångt lärande? 

I följande avsnitt vill jag lyfta fram angelägna områden som påverkat utformningen av det 

pedagogiska tänkande som går under benämningen livslångt lärande, både dess förutsättningar 

och hinder. Jag kommer att ge en överblick av bakgrunden till begreppet det livslånga lärandet 

och dess konkretisering i Kunskapslyftet. Här beskrivs också ett exempel på kunskapslyft, 

nämligen en verksamhet som går under benämningen Öppna skolan i Lindesberg.  

Synen på kunskap, bildning och lärande sammankopplas och förenas i begreppet det livslånga 

lärandet. Det har haft olika innebörder under olika tidsperioder och är under ständigt 

omskapande.  I det följande ska jag kort redogöra för idéer bakom vår förändrade syn på 

begreppet.  

Livslångt lärande kan ses som en ideologi om lärande, en lång process som sker i samverkan 

mellan formell utbildning, ickeformell utbildning och informellt lärande (Arvidsson 1995, s 86). 

Det omfattar hela utbildningssystemet och betonar utbildning som något gott i sig. För att 

kunskap ska vara livslång måste den vara personligt förankrad (Gustavsson 1996, s 65). En 

huvudförutsättning för idéernas förverkligande och ett mål i sig är att individen själv måste vara 

herre över sin egen utveckling (Borgström 1988, s 11). Viktigaste inslagen blir då motivation 

och anknytning till egen erfarenhet. Gustavsson (1996) menar att begrepp aldrig står för ett 

entydigt innehåll utan ges nya betydelser av samtiden och tolkas utifrån vår personliga horisont 

Vi ställer frågor utifrån våra erfarenheter och/eller vår världsbild. Genom nya erfarenheter 

införlivas nya tolkningar som får oss att förstå annorlunda och därmed blir vår personliga 
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kunskap (Gustavsson 1996, s 55). Ellström (1996) ger uttryck för följande definition i sitt försök 

att ringa in den minsta gemensamma nämnaren i olika synsätt och teoretiska utgångspunkter för 

definition av lärande: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat 
av individens samspel med sin omgivning (Ellström 1996, s 147).  

 Detta är en ständigt pågående process, i vardagen såväl som i utbildningssituationen. Vi kan 

därför hävda att lärandet är, medvetet eller omedvetet, livslångt (Gustavsson 1996, s 69-70). 

Thång (1997) antyder att livslångt lärande är en filosofi som inbegriper vår livssyn. Han menar 

att det livslånga lärandet är: 

Interaktivt – ett aktivt tillägnade av kunskap i en öppen process. Det livslånga lärandet är 
individcentrerat – man måste kunna reflektera över sina erfarenheter och sitt lärande. Det livsånga 
lärandet är processinriktat – man måste lära sig lära. Det livslånga lärandet är kommunikativt – det 
gäller att kunna arbeta i grupper tillsammans med andra människor. Det livsånga lärandet sker i 
formella utbildningssituationer, men äger långt oftare rum i alla de infromella situationer då livet 
pågår som bäst. Det livsånga lärandet är kontextuellt – det är beroende av sitt sammanhang. Det 
livslånga lärandet är självstyrt (Thång 1997, s 67).    

Den tidigare uppfattningen om utbildningens primära uppgift som förberedelse av barn och 

ungdomar för vuxenlivet, kom enligt Jarvis (2001) att förkastas i och med lanseringen av 

begreppet livslångt lärande. Det tidigare synsättet avspeglar sig i uppdelningen av utbildning i 

pedagogik och andragogik som användes bl a av den amerikanske vuxenpedagogen Malcolm 

Knowles på 1980-talet för att särskilja de två ålderskategorierna och deras olika behov och 

förutsättning beträffande utbildning och strategier för lärande. Andragogiken utgår från att den 

vuxne är oberoende och självstyrd medan barnet är beroende (Jarvis 2001, s 30). Emellertid är 

inte det naturliga livsmönstret att utbildning och studier är begränsade till en avgränsad period i 

livet utan poängen med livslångt lärande är att det är just livslångt.   

2.5 Det livslånga lärandet i historiskt perspektiv  

 På 1960-talet lanserades begreppet livslångt lärande av UNESCO för att ge uttryck för en 

humanistisk syn på utbildning, som betonar utbildning som något gott i sig (Borgström 1988, s 

118). I och med lanseringen av det livslånga lärandet lyftes människors potential fram enligt den 

humanistiska traditionen, samtidigt som den bortsåg från samhälleliga begränsningar. Utifrån det 

humanistiska perspektivet är människors hela utveckling utgångspunkten för lärandet. Det 

innebär att begreppet ”livslångt lärande” ursprungligen hade sina rötter i bildningstanken 

(Gustavsson 1996, s 48).   
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I början av 1990-talet fick begreppet livslångt lärande förnyad aktualitet men med helt andra 

förtecken. Den innebörd det nu fick skiljde sig stort från den första generationen av livslång 

utbildning (Rubenson 1996, s 29). Jarvis anser att diskursen som styrde det livslånga lärandet 

helt kom att influeras och kontrolleras av arbetslivets diskurs och därmed reducerades 

bildningsaspekten till lärande för näringslivet (1996, s 31). I och med övergången till ett 

postindustriellt samhälle som kännetecknas av högteknologi och avancerade 

kommunikationssystem, kom det mänskliga kapitalet att bli den främsta investeringskällan och 

kunskaper direkt omsättningsbara på arbetsmarknaden dominerande (Gustavsson 1996, s 28). 

Trots att individer uppmanades att ta eget ansvar för sitt lärande fanns ingen betoning på vad 

som skulle bli den reella vinsten, hur det skulle komma att berika livet, förutom 

anställningsbarhet. Jarvis (1996) är kritiskt till detta förhållningssätt och anser att det råder ett 

socialt tryck på individen att vara anställningsbar vilket blivit synonymt med att vara en god 

medborgare. Eftersom medborgarnas utbildning och kompetens hade avgörande betydelse för 

möjligheterna att producera varor och tjänster mer ändamålsenligt, fick ekonomiska krafter och 

näringslivets behov komma i förgrunden istället för individens självförverkligande och allmänna 

kunskapsinhämtning (Jarvis 1996, s 201). Rubensson (1996) hävdar att det livslånga lärandet 

som policybegrepp var främst politisk retorik (Rubensson 1996, s 34).  Med andra ord hade de 

utbildningspolitiska slagorden från 60-talet såsom demokrati, personlig utveckling och 

medborgerlig fostran ersatts av ord som kompetens, konkurrens och kvalitet (Gustavsson 1996, s 

48).    

Lärande i vårt kunskapssamhälle handlar om flexibilitet men inte om frihet. Det livslånga 

lärandet ger tydliga implikationer om att lärandet främst ska gynna ditt yrkesverksamma liv, att 

du ska vara samhällsnyttig, och sekundärt din personliga utveckling och bildning. Jarvis anser att 

det samstämmer med kapitalismens diskurs där lärandet för att kunna vara innovativ och 

konkurrenskraftig i produktionen premieras. Sätts lärande för att vara mer produktiv på 

arbetsmarknaden framför lärande för livet har man reducerat människor till kuggar i ett stort 

maskineri där konkurrens och makthavare styr och kontrollerar människors lärande. I det 

maskineriet finns förvisso vinnare men konkurrens producerar alltid förlorare som inte fångas 

upp i ett styrt kunskapsbaserat samhälle. Jarvis varnar för att livslångt lärande kan bli ett vapen 

som används av makthavare för att kontrollera och styra individers lärande där 

medborgarkunskap och bildningsaspekten kan komma att stå tillbaka för marknadens efterfrågan 

på viss utbildning (Jarvis 2001, s 201- 202). Kunskap blir då en kommersiell produkt där vissa 

kunskaper väger tyngre än andra och bidrar till ökad produktivitet och global konkurrenskraft. 
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Därmed kommer inte individens behov att stå i centrum. I en förskjutning av lärandet mot 

yrkeskunskap istället för medborgarkunskap förändrar begreppet livslångt lärande sin ideologiskt 

förankrade innebörd och blir ett alltmer pragmatiskt uttryck för kompetensutbildning av 

arbetskraft som rustas för förändringarnas vindar i arbetslivet (Arvidsson 1995). I en del fall 

innebär det att endast utvalda grupper får ta del av en sådan riktad utbildning. I skilda 

policydokument som Agenda 2000 och offentliga utredningar genomsyrar human 

kapitaltänkandet där utbildning och kunskap är reducerad till ekonomi (Rubensson 1996, s 32). 

Även den politiska dimensionen som utbildning har för att utveckla individers förmåga att 

besluta kollektivt, saknas där (Englund 1993). Rubenson går så långt att han liknar livslångt 

lärande med ”Det Nya Jerusalem” som ska lösa både nationella och internationella ekonomiska 

problem i en strukturomvandlingsfas som kännetecknas av krav på ökad produktivitet och 

konkurrens (Rubensson 1996, s 32). Följaktligen går den senare tolkningen av livslångt lärande 

som upprustning av arbetskraft stick i stäv med dess utopiska innebörd där individens bildning 

och självförverkligande står i centrum.    

En kritisk fråga är hur reella utbildningsmöjligheter bör se ut för att minska utbildningsklyftan. 

Rubensson menar att trots att livslångt lärande länge varit i fokus har lite uppmärksamhet riktats 

åt förutsättningarna för att förverkliga det livslånga lärandet för alla. Individer har ojämlika 

förutsättningar för livslångt lärande eftersom en individs möjligheter att engagera sig i lärandet, 

och värdet av det bestäms av många bakomliggande faktorer såsom etnisk tillhörighet, 

samhällsklass, tidigare skolgång etc. (Rubensson 1996, s 44). Vidare framhåller han vikten av att 

skapa arenor för att förverkliga det livslånga lärandet. Som ett led i denna utveckling kan man se 

tillkomsten av Kunskapslyftet, den så kallade sysselsättningspropositionen där kommunerna 

uppmuntrades att dels anordna utbildning och dels upphandla utbildning från olika 

folkbildningsaktörer och andra utbildningsanordnare (prop 1995/96:222, 6.19). Nedan kommer 

jag att redogöra för kunskapslyftet och idéerna bakom denna vuxenutbildningssatsning    

2.6 Kunskapslyftet 

Riksdagen beslutade 1996 om en särskild vuxenutbildningssatsning, kunskapslyftet, som skulle 

genomföras under fem år och omfatta minst 100 000 platser per år. Fördelningspolitiska motiv 

ansågs ligga bakom utbildningssatsningen. Den motiverades med ett stort behov av generell 

kompetenshöjning hos den svenska befolkningen och satsningen tillskrevs inte bara inkomst och 
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sysselsättningsmöjligheter utan stort värde för livskvalitet och levnadsförhållanden generellt. 

Främst riktade sig satsningen till arbetslösa och anställda som helt eller delvis saknade treårig 

gymnasiekompetens. Detta var en sysselsättningsåtgärd, arbetslösheten hade ökat i Sverige, BNP 

minskat och många arbetstillfällen försvunnit genom strukturomvandling. Nu handlade det om 

att ta steget mot ett kunskapssamhälle där människor borde ha en bas av färdigheter och 

kunskaper för att Sverige skulle kunna hävda sig internationellt produktivitetsmässigt och uppnå 

ekonomiskt välstånd (Levin 1997, s 15). Dessutom skulle den befrämja utveckling av 

medborgarrollen vilket är en av utbildningens övergripande mål (Skolverket 1997, s 13).  

Kommunerna uppmuntrades till nytänkande och flexibilitet samt fick tydliga signaler att 

utbildningen skulle anpassas till de studerandes intressen och behov. Så långt som möjligt skulle 

den enskildes intresse och förutsättningar styra utbildningarnas inriktning och upplägg (Levin 

1997, s16)   

3. Det vuxenpedagogiska fältet – några aspekter 

Hur ska då aktiviteter organiseras för att attrahera individer som är i behov av att skaffa sig nya 

kunskaper och stärka sitt självförtroende genom meningsfull verksamhet? Strukturomvandlingar 

och förändringar av arbetsmarknadens kunskapskrav berör många människor inte enbart de som 

är kortutbildade. Den ”nya” synen på kunskap där kunskapsbäraren och hennes situation står i 

centrum och där lärande ses som en livslång process genererar nya tankemönster och kräver ny 

förståelse av hur människan fungerar i sociala sammanhang. Hur ska utbildningssystemet 

organiseras så att individen fostras till att själv söka kunskap oavsett förutsättningar och behov? 

Hur riktar man utbud på utbildningsmöjligheter så att det tillgodoser allas behov? En viktig fråga 

i utbildningssammanhang är därför hur den fysiska och sociokultruella miljön för lärande ska 

utformas för att motivera vuxna till fortsatt lärande och omlärande. Eftersom mycket 

uppmärksamhet har getts till livslångt lärande och hinder och förutsättningar för lärande men 

liten notis om villkoren för att skapa ”life-long learning cultures” finns det ett stort behov av att 

utforska miljöer som befrämjar det livslånga lärandet (Arvidsson 1995, s 72). En allmän 

uppfattning är att skolan, som borde gå i bräschen för utveckling, ofta har en konserverande 

effekt på samhället (SOU1992: 94, s 123). Den amerikanske skolforskaren House (1981) anser 

att förändringar och innovationer generellt får för litet utrymme inom skolkulturen som han anser 

är mycket traditionell jämfört med industrin. House understryker hur angeläget det är att 

människors intresse och deras kapacitet tillgodoses genom förnyelse av utbildningsinstitutioner 
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så att varje individ kan utveckla sina förutsättningar. Han betonar dessutom att i ett demokratiskt 

samhälle måste allas intressen beaktas (House 1981, s 37). House skriver:  

The culture of the school itself is a very traditional one, at least compared to other sectors of society, 
such as industry. It is not surprising that schools would resist modernization pressures, particularly 
when these are originated from without, nor is it surprising that the school, being traditional, will be 
slow to change without pressures. How modernization should occur, through what legitimate means, 
and how fast, are the issues that divide people concerned about innovation (House 1981, s 37).  

House hävdar att det är först när kulturen runt skolan tvingas in i förändringsarbete som utveckling 

av skolan som institution kan ske. Det gäller framför allt när krav på förändringar kommer utifrån dvs 

från politiker och myndigheter. Däremot anser han att det ständigt råder delade meningar om 

förändringsarbetets utformning. För att kunna förbättra möjligheterna till lärande krävs kunskap om 

hur de studerande och lärare upplever innovativa lärmiljöer. Med innovativ lärmiljö menar jag i detta 

arbete utbildning som anordnas i icke skolliknande miljö som gynnar kommunikation och som leder 

till lärande. Även om vi blivit medvetna om lärmiljöns betydelse utifrån skol- och 

klassrumsforskning så har vi ändå begränsade kunskaper om hur en förändring av lärmiljön påverkar 

vuxnas attityd till utbildning och lärande. Eftersom ändamålsenliga miljöer för individer med 

varierade förutsättningar och behov av lärande är en självklarhet och en demokratisk rättighet, för 

alla samhällsmedborgare, är ett perspektiv på längre sikt nödvändigt när man vill förändra i skolan. 

Därför bör olika former av innovationer beforskas för att tillrättalägga betingelser för lärande. I 

regeringens proposition (2001/02:72) ingår att:  

skapa ändamålsenliga miljöer och där tillhandahålla undervisning, handledning och nätbaserad 
utbildning i en omfattning som motsvarar vuxnas varierade behov och förutsättningar, utveckla 
samsyn mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser för att förverkliga 
individernas lärande och kompetensutveckling (prop.2001/02:72).  

 Det gäller således att få till stånd former som erbjuder fler personer ett fullvärdigt 

utbildningsalternativ eftersom många medborgare berörs av de nya kunskapskraven. Dessutom 

ska en samsyn och infrastruktur till, mellan olika parter. Komvuxenheter ska arbeta efter en på 

enheten fastställd arbetsplan där man redovisar hur målen ska nås och ansvarar för att utvärdera 

verksamheten (SFS1992:403 §8). I skolverkets rapport (1997) framgår att utvärderingar av den 

kommunala vuxenutbildningen 1995 och 1997 visar på att de studerande vill ha mer inflytande 

över arbetssätt och kursinnehåll (Skolverket, 1997 s 28). Detta har föranlett att olika former för 

studier prövats inom ramen för kunskapslyftet där ekonomiska resurser funnits tillgängliga för 

innovationsprojekt. Ett sådant projekt är Öppna skolan i Lindesberg. Enligt de intentioner som 

Öppna skolan har formulerat för sin verksamhet ska den verka för att varje individ ska utveckla 

sin förmåga till lärande på egna villkor i en trygg lärmiljö och tillhandahålla undervisning och 
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handledning i varierade former. Syftet är att möta individen där den befinner sig genom att låta 

var och en välja öppna inlärningsbanor utifrån egna behov och önskemål. Detta ska göras utifrån 

individuella studieplaner där de studerande lär sig nyttja kompensatoriska hjälpmedel där datorn 

är grundpelaren (Måldokument för Öppna skolan). Enligt detta dokument ska allt anpassas till 

den studerandes behov, möjligheter och målsättning. Det betyder att deltagarna får ett stort 

inflytande såväl som ett och stort ansvar för sin utbildning. Dessutom står att läsa att den som har 

behov av kompensatoriska hjälpmedel (på grund av funktionshinder) ska bli förtrogen med 

verktyg som finns att tillgå.  

Med ett sådant synsätt är fokus på lärandemiljön och dess insatser istället för att se problemen 

sammanknippade med individen i lärandets process. Det innebär att en individ som 

”misslyckats” i skolan eller som tidigare erhållit särskilt stöd kan under förändrade förhållanden 

och förväntningar klara sitt lärande på ett mer tillfredsställande sätt (Skolverket 1997, s 15). Min 

utgångspunkt har varit att problematisera om öppen skolmiljö ger deltagare som av olika 

anledningar stått utanför det traditionella utbildningsväsendet nya möjligheter till lärande. 

Därigenom får jag möjlighet att uppmärksamma förbisedda grupper som lätt tenderar att 

betraktas som ointressanta och avvikande. Jag har också möjlighet att studera retoriken, talet om 

den Öppna skolan i Lindesberg och vad den är i realiteten.  

4. Öppen verksamhet  

Syftet med följande avsnitt är tvåfaldigt, dels kommer jag att redogöra för vad som avses med 

begreppet öppen verksamhet, dels vill jag presentera en del av den forskning som finns om 

öppen skolform.   

Traditionell vuxenutbildning har bedrivits i skolliknande miljö där utbildningen delas in i nivåer, 

program och kurser. Individer ansöker till specifika program eller kurser som styrs av kurs eller 

programmål. Deltagare bedöms utifrån huruvida de uppnått målen för kursen. Läsåret delas in i 

hösttermin och vårtermin. Klassen (kursen) följer ett tidsschema där prov och examination sker 

vid planerade tillfällen. Den öppna verksamheten däremot bedrivs i många olika tappningar men 

gemensamt för den öppna verksamheten är flexibilitet vad beträffar innehåll, studietakt och 

form. Studierna är individuella och anpassade till den studerandes behov och mål. Individer kan 

börja när de vill, studera på tider som passar dem bäst och ändå ha tillgång till handledning. 
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Detta innebär att vuxna som vill studera i öppen verksamhet, inte nödvändigtvis behöver binda 

upp sig till en specifik kurs utan kan tillägna sig kunskap utifrån eget intresse.  

Den skolkritiska debatten under slutet av 60-talet resulterade i öppen undervisning och öppna 

skolor. Man efterlyste en mer elevcentrerad skola med ökade möjligheter för elever att påverka 

aktivteter och interaktion mellan elever och lärare (Ogden 1993, s 149). Forskningen om öppen 

undervisning har visat olika resultat. I kontrollerade studier, där man jämfört ett traditionellt 

undervisningssätt med öppen undervisning, har det visat sig att elever nått bättre resultat i den 

traditionella formen medan de sociala och personliga utvecklingsmålen bäst tillgodosetts i den 

öppna undervisningen (Ogden 1993, s 150). Skolans mål formuleras ju på individ såväl som på 

samhällsnivå.  Detta talar för att öppen undervisning gynnar just individens möjlighet till 

personlig och social utveckling vilket är ett viktigt mål (Ogden 1993, s 150).  Ser vi det ur 

individperspektiv måste resultatet givetvis ses mot bakgrund av insikten om utbildning som 

något gott i sig själv.  

 Poängen med förverkligandet av det livslånga lärandet som jag tidigare diskuterat är att 

individen själv måste vara herre över sin egen utveckling (Borgström 1988, s 11). Därför är de 

mål som tillgodosetts i öppen verksamhet dvs. de sociala och personliga  väsentliga 

utvecklingsmål. Här vill jag knyta att till Dewey som förespråkare för utbildningens betydelse 

för människans utveckling och behov av meningsfulla aktiviteter och ett socialt liv. I samspelet 

med andra människor lär vi oss att lyssna och förstå andra tankegångar än de vi själva har 

(Dewey 1916/1997, s 39). Utifrån detta resonemang talar forskningen som presenteras ovan för 

att det råder gynnsamma förhållanden för en livslång lärande kultur i en öppen verksamhet. 

Däremot finns endast få studier där man observerat skillnaden i specifika 

vuxenutbildningssammanhang. Det är därför angeläget att öppna verksamheter beforskas när 

kommuner uppmuntras till nytänkande och flexibilitet, när fokus förskjuts från undervisning i 

skollika former till ett mer flexibelt stöd för individens lärande. Erfarenheter såväl pedagogiskt 

som organisatoriskt från öppna verksamheter utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta 

förändrings och utvecklingsarbetet. Dessa insikter har varit centrala för mig i mitt 

forskningsarbete.   

4.1 Tidigare forskning inom öppen vuxenundervisning 

 I en studie om hur studier vid en öppen skola upplevs av de studerande skriver Jonsson-

Ermedahl & Persson (2002) att en viktig aspekt och troligtvis den största drivkraften för lärande 
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är friheten att bestämma över hur, var och när man vill studera. De understryker att dessa 

alternativa arenor för lärande är nödvändiga för de som av sociala skäl inte fått tillgång till 

adekvat utbildning och efterlyser öppna skolor för alla som en del i demokrati och 

folkbildningstanken. Detta betyder att man utgår ifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och 

erfarenheter vilket medför att individen kan påverka innehållet och utformningen av studierna. 

Folkbildningen präglas ju av en demokratisk grundhållning som slår igenom i synen på individen 

och dess värde. I folkbildningstanken ingår att utjämna utbildningsklyftor genom att prioritera 

verksamheter som anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersatta grupper.  

Öppna skolor är en kommunal angelägenhet, där bibliotek och utbildning kan samverka för att ge 

höjd utbildning och allmän service för kommuninvånare (Ermedahl & Persson 2002, s 51).  

Lindberg (1999) skriver att hon har tilltro till den öppna skolformen, speciellt för deltagare med 

begränsad utbildningsbakgrund. Det förefaller henne som om många fler vågar ta steget till 

biblioteket än till skolmiljön. Hon menar att Öppna skolan lämpar sig bra som rekryteringsmiljö 

(Lindberg 1999, s 5).  

 I en studie om Öppen skola i Örebro skriver Blomberg & Jonsson att man bör ta tillvara 

erfarenheter från denna skolform i strävan att förändra undervisningens form mot individuell 

anpassning som betyder att man utgår från deltagarens önskemål och den nya lärarrollen mot en 

handledande funktion. I Öppen skola söker individen kunskap och styr sitt lärande och läraren 

stöttar och hjälper. Dessutom framhåller de att den öppna skolformen, som den bedrivs på 

biblioteket i Örebro, har många likheter med folkbildningstanken eftersom studiecirkeln såväl 

som Öppen skola kännetecknas av inflytande och ansvar, dock samlas man inte som i 

studiecirkeln runt ett specifikt tema eller intresseområde. Formen för studier, poängterar de, ökar 

motivationen eftersom frihet i val av studieinnehåll och deltagarinflytande står i fokus 

(Blomberg & Jonsson 2002, s 79).  

Eftersom Öppna skolan i Lindesberg bedrivits under längre tid än någon annan känd öppen 

verksamhet av dess art, kan det vara speciellt intressant att granska hela eller delar av 

verksamheten (Jonsson-Ermedahl & Persson 2003, s 22). Detta för att andra ska kunna dra nytta 

av det arbete som görs och bidra till kunskap om miljöer och förutsättningar för vuxenlärande.  

4.2 Öppna skolan – exemplet Lindesberg 

Jag avser att studera Öppna skolan som kom att bli ett innovationsprojekt inom Lindesbergs 

kommun. För att sätta verksamheten i ett bredare sammanhang, kommer jag att beskriva vilka 
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utbildningsformer som finns inom kommunen, tillkomsten av Öppna skolan samt dess 

verksamhet och organisation. Vidare kommer jag att redogöra för Öppna skolans måldokument 

och deltagare.    

4.2.1 Vilka utbildningsformer erbjuds i Lindesberg?  

Enligt politiskt beslut ska kommunen utveckla samsyn mellan myndigheter, folkrörelser och 

arbetsmarknadens parter för att möjliggöra lärande för kommuninvånare. Kommunen kan främja 

vuxenlärande genom att skapa förutsättningar för individen att röra sig mellan olika lärmiljöer. 

Inom Lindesbergs kommun finns flera utbildningsformer för vuxna: studieförbund, Fellingsbro 

folkhögskola, Komvux på Lindeskolan och Lärcentrum Masugnen. Den kommunala 

vuxenutbildningen, Komvux på Lindeskolan och Lärcentrum Masugnen, har en 

behörighetsgivande uppgift, medan studieförbunden betonar bildning och 

medborgarskapsutbildning. Lärcentrum Masugnen erbjuder kurser i nära samarbete med det 

regionala näringslivet och med inriktning på IT. Där anordnas också handledda studier på alla 

nivåer i svenska, engelska, matematik och data samt högskolekurser på distans. Folkhögskolan i 

Fellingsbro är en landstingsskola som erbjuder ett brett urval av kurser med profilering till 

funktionshinder och handikapp. Där ges behörighet till högre studier och dessutom kurser för att 

utveckla individens personliga och sociala kompetens. En gränsöverskridande verksamhet som 

inte passar in i något av dessa läger är Öppna Skolan i Lindesberg som finansieras genom 

kunskapslyftet men är öppen för samtliga kommuninvånare som fyllt 20 år, oavsett bakgrund 

eller tidigare kompetens.    

Komvux historia i Lindesberg började på 70-talet och var tidigt en del av gymnasiet på 

Lindeskolan. Under ett antal år expanderade verksamheten genom satsningar på 

uppdragsutbildningar, kvällskurser och datastuga. Uppdragsutbildningens expansion 

möjliggjorde satsningar på företagsutbildningar som senare kom att utgöra en egen enhet, i dag 

Lärcentrum Masugnen. Den reguljära komvux verksamheten, SFI, Gruv och kurser på 

gymnasienivå, kom att förbli på Lindeskolan. Behov uppstod snart för att nå ut till individer som 

inte själva sökte sig till utbildningar, därför satsade man på en ny utåtriktad verksamhet. Tanken 

var att Öppna skolan skulle vara en inkörsport till studier. Den skulle också fungera som ett stöd 

för individer i olika vuxenutbildningsformer men först och främst rikta sig mot dem som inte är 

vana att studera eller har svårt att ta det steget. Dessutom var det geografiska läget viktigt, den 
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skulle finnas i centrum där människor i alla åldrar och omständigheter skulle kunna söka 

kunskap och inte minst förändra sin inställning till studier.   

Efter att ha besökt ett Open learning center i London, dit arbetslösa, invandrare ungdomar och 

många andra kommer för att lära sig på egna villkor, initierade en komvux-lärare en öppen skola 

i Lindesberg. Man ansåg att detta var en bra modell för att nå individer som inte självmant sökte 

sig till komvux i Lindesberg. Syftet var då främst att rekrytera elever till grundläggande 

vuxenutbildningen. Emellertid fanns inte de ekonomiska förutsättningarna som behövdes för att 

driva verksamheten så redan efter två års prövotid tvingades man att lägga ned den.   

I och med Kunskapslyftet 1997 möjliggjordes ånyo en satsning på Öppna skolan. Kunskapslyfts 

projektet, Öppna skolan, ingick i särskilda insatser i kommunen av det slag som avses i 

förordningen om statsbidrag till särskilda satsningar på utbildningar av vuxna. Där riktas stödet 

mot åtgärder som leder till att  

1. bryta upp könssegregation på arbetsmarknaden, 
2. rekrytera sådana deltagare i utbildningen som annars inte hade sökt sig till vuxenutbildningen, 
3. förnya utbildningens organisation, arbetsformer, innehåll och pedagogik mot bakgrund av utvecklingen   

av arbetsorganisation och kompetenskrav i arbetslivet, och  
4. i övrigt utveckla vuxenutbildningen (SFS 1996:1502 §15-16)  

Inom kunskapslyftet skulle skapas modeller och nya vägar för att ge kommuninvånarna förnyade 

möjlighet att studera. Det nya, när kunskapslyftet startade, var möjligheten för varje kommun att 

finna sin väg och sin organisatoriska lösning på kommunens behov av vuxenutbildning. 

Riksdagen lade fast att inriktningen mot prioriterade grupper och anpassade studieformer var 

några av de viktigaste målen.    

Öppna skolan ska fungera som en bas för uppsökande verksamhet, information, diagnostik 
och vägledning. Vidare kommer ämnesstudier att bedrivas efter olika inlärningsmodeller 
och strategier samt hjälp till dyslektiker. Till verksamhetens knyts lärare i svenska , 
engelska , matematik och specialundervisning. Pröva på -verksamhet kommer också att 
kunna inrymmas inom projektet öppna skolan.  
(Plan för genomförande av Kunskapslyftet i Lindesberg 1997- 02- 28). 

Lindesbergs kommun satsade på utveckling av den beprövade Öppna skolan i den reguljära 

komvuxenhetens regi. Höstterminen 1997 startade Öppna skolan på biblioteket i Lindesberg som 

en fristående del av Komvux. Öppna skolan placerades i Huvudbiblioteket i centrala Lindesberg 

på bibliotekets övre våning. Gymnasieskolans byggprogram anlitades för att få lokalen 

ändamålsenlig och trivsam. Det hörn av biblioteket som inrymmer verksamheten är inte avskilt 

med dörrar från det övriga utrymmet för böcker och utställningar, utan står öppet och 

välkomnande. Efter en blygsam start våren 1997 drog verksamheten i gång på allvar hösten 1997 
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med fyra deltidstjänster från Lindeskolan och två år senare anställdes en assistent. De tre lärare 

som verkar i Öppna skolan är dessutom engagerade i stödverksamhet på Lindeskolan. Begreppet 

Öppna skolan innebär att skolan är öppen för alla vuxna som vill studera där. Den är öppen 

såtillvida att den inte har krav på förkunskaper, testresultat, diagnoser eller tidigare 

skolerfarenheter. Det råder ingen anmälningsplikt utan skolan står öppen för alla vuxna som fyllt 

20 år. Öppna skolan är öppen dagtid samt måndag och tisdagkvällar. I flexibiliteten ingår att den 

enskilde kan bestämma studiernas innehåll, på vilken nivå och i vilken takt och form studierna 

ska bedrivas. Det finns inga krav att avlägga betyg utan man kan läsa  för sitt höga nöjes skull.  

4.2.2 Verksamhet och organisation 

Öppna skolans verksamhet och organisation kan ses som resultat av flera års behov att rekrytera 

individer som inte självmant sökt sig till studier. Öppna skolan beskrivs av rektor som ett 

professionellt system där man har en relativt ny organisation med en välutbildad personal som 

har haft autonomi inom en komvuxenhet. Rektorn har ansvaret för att samordna den pedagogiska 

verksamheten och det formella ansvaret att legitimera verksamheten utåt. Samtidigt har lärarna 

stor frihet att utforma det praktiska som är förknippat med den öppna verksamheten. 

Självbestämmande präglar den dagliga praktiken både vad avser begreppet professionell 

autonomi (självständighet) vilket innebär att lärarna tillsammans finner lösningar på problem 

som uppstår i verksamheten, och kollektiv autonomi i förhållande till undervisningen.  Det 

betyder att lärarna tillsammans med deltagarna har mycket stort inflytande över verksamhetens 

innehåll och utformning. Det i sin tur leder till att lärarna måste vara mycket flexibla och anpassa 

undervisningen till olika individers behov av hjälp och stöd. Den förändringsprocess som 

initieras på lokal nivå förutsätts dock inte försiggå helt fritt utan begränsas enligt rektorn av vissa 

givna ramar. Arbetsorganisationen ger ramarna för den dagliga verksamheten som t ex 

schemaläggning, tjänstefördelning, informationsrutiner.   

4.2.3 Måldokument för Öppna skolan 

Följande målformuleringar finns i projektansökan avseende EU-projekt för verksamheten 1995. 

Öppna skolan ska verka för att: 

utbilda samhällsmedlemmar, vilket är en förutsättning för att demokratin skall fungera. 
skapa tolerans och förståelse mellan samhällets olika grupper. Ge vidgade vyer, 
sammanhang och en helhetssyn på omvärlden.  
ge/skapa en ökad interkulturell förståelse och arbeta för invandrarnas integrering i vårt 
samhälle.  
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bryta en dålig självbild hos de människor, som har en sådan. Utjämna olikheter och 
motverka fördomar.  
ge/skapa känslan av att kulturen tillhör oss alla – inte bara en viss elit.   

Individer som studerar i Öppna skolan ska: 
Utveckla sin förmåga till lärande på egna villkor i en trygg lärmiljö och tillhandahålla 
undervisning och handledning i varierade former. Syftet är att möta individen där den befinner 
sig genom att låta var och en välja öppna inlärningsbanor utifrån egna behov och önskemål, göra 
individuella studieplaner samt kunna nyttja kompensatoriska hjälpmedel i den mån det behövs 
(Måldokument för Öppna skolan).  

Vidare står att läsa i måldokumenten att deltagande i verksamheten Öppna skolan är gratis och 

att man har full frihet att själv bestämma över NÄR man vill komma och VAD man vill läsa. Det 

handlar helt om individens eget ansvar och intresse. Dessutom ska Öppna skolan ge en social 

samvaro samt möjligheter till ett bättre självförtroende och ett eget självförverkligande. Alla som 

vill studera och som fyllt 20 år är välkomna till Öppna skolan. Det finns inget krav på anmälan 

utan allt bygger på frivillighet, men för att kunna föra statistik över deltagande skriver den 

studerande in sin namnteckning i en gästbok. Förutom studier ska individer få studievägledning, 

information, läxhjälp och hjälp med att lära känna sin inlärningsprofil och övrigt stöd av olika 

slag 

.   

Fig.1 Illustration av de uppgifter som ingår i verksamheten. (Informationsblad om 

Öppna skolan)     
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4.2.4 Studerande i Öppna skolan   

Till Öppna skolan kommer vuxna med mycket olika utbildningsbehov och studerar framför 

allt svenska, engelska, matematik och data. Det är ett mycket brett urval av individer som 

besöker skolan. Där finns 

personer som studerar på Grundvux, Komvux eller kunskapslyftet och behöver hjälp och stöd för att klara 

av sina studier. 

arbetslösa 

personer med invandrarbakgrund 

personer som studerar på distans vid lärcentret Masugnen 

personer som är aktiva i arbetslivet men som behöver, ofta på kvällstid, läsa in svenska, engelska eller 

matematik för eventuellt fortsatta studier på högskole/universitetsnivå 

dyslektiker, som bestämt sig för att göra något åt sina läs- och skrivsvårigheter. 

potentiella elever till Komvux, som kommer för att göra tester och därefter pröva på att läsa in något ämne 

på Öppna skolan. 

personer som redan har gymnasiebetyg i något av ämnena, men som vill förbättra dem. 

personer som ej har fått godkänt i svenska, engelska eller matematik. 

personer som har behov av datorstödd undervisning som att träna på av språk- eller matematikprogram 

(Jonsson-Ermedahl & Persson 2002,  s 14-15) 

Ideologin bakom Öppna skolan bygger på det livslånga såväl som det livsvida lärandet, vilket 

syftar på att lärandet inte enbart är livslångt utan sker i vardagen, i formella och informella 

sammanhang. Den ska ge möjligheter till dem som av olika anledningar inte fått tillgång till 

formell och informell utbildning i den grad man önskat. Man vill överbrygga gapet mellan olika 

socioekonomiska grupper i samhället och bidra till att utjämna den allmänna utbildningsnivån 

(Jonsson-Ermedahl – Persson 2002, s 16). Målgruppen är främst individer som stått utanför 

arbetsmarknaden och/eller har begränsad utbildningsbakgrund.   

5. Att söka kompetensen 

5.1 Inledning 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för den teoretiska bakgrunden till mitt uppsatsarbete. 

Utifrån den ansats jag har valt, beskriver jag en modell för att värdera pedagogisk professionell 

utbildning som utarbetats av den norske pedagogikprofessorn Erling Lars Dale (1999).   

Dale (1999) hävdar att pedagogikens uppgift är att utveckla förståelse för vad som är den 

framgångsrika utbildningens villkor. Genom den pedagogiska kunskapen kan utbildning 

bedrivas med hög professionell kvalitet. Definitionsmässigt grundar sig detta professionella 
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förhållningssätt på rationell vetenskap och beprövad erfarenhet. Om man vill ha reellt inflytande 

på det som händer i lärande, och en bärkraftig skola, menar Dale att det är nödvändigt med 

pedagogisk kompetens. Det är här fackspråket utvecklas, vilket är en förutsättning för att lärare 

ska kunna tolka, analysera och kritisera läroplaner, undervisning och elevers lärande vilket i sin 

tur är avgörande för att skolan ska utvecklas i enlighet med läroplanens intentioner. För att detta 

ska ske, understryker Dale, måste fackspråket bli skolans vardagsspråk, eftersom bristen på 

gemensam terminologi är ett hinder för läraryrkets utveckling. En viktig förutsättning för att 

kunna vara pådrivare i en utvecklingsprocess och samtidigt säkerställa god kvalitet är att läraren 

har gedigna kunskaper inom pedagogik. En omfattande utbildning innebär att läraren behärskar 

det språk som krävs när verksamheten ska analyseras och bedömas (1999, s 164-165). En 

professionell lärare ska obehindrat kunna röra sig mellan teori och praktik. Dale är inte ensam 

om att hävda att den framgångsrika utbildningens natur ligger i en nära relation mellan teori och 

praktik. 

5.2 Relationen praxis och teori  

 I SOU (1997) uttrycks en farhåga om att lärares och forskares fält har distanserat sig för mycket 

från varandra, vilket har fått negativa konsekvenser för båda parter. Forskningen bör vara nära 

fältet och samarbeta med skolans verklighet för att komma skolverksamheten till godo 

(1997:121, s 19). I och med det nya lärarutbildningsuppdraget måste utbildningen baseras på 

”vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet” (SOU 1999:63,  s 12).  Dale anser att forskning 

måste finns tillgänglig för att stimulera och ge näring till lärares önskan att förbättra och förnya 

det organiserade lärandet (Dale 1999, s 184). Ett bra utbildnings- och speciellt 

fortbildningssystem för pedagoger bör se till att praxis och teori kan samspela och mötas. Det 

innebär att praktisk kunskap i ett område och teoretisk kunskap om ett område som utvecklas i 

ett forskarsamhälle bör samordnas på bästa sätt. Därför förordar han pedagogisk kunskap 

eftersom den är nödvändig för systematisk iakttagelse så att individen (läraren) överskrider sina 

personliga erfarenheter vilket han betvivlar händer om läraren inte får distans till den egna 

praktiken. Satsar man bara på egna och kollegors erfarenhet är det lätt bara gå i samma cirklar. 

Oavsett vilken verksamhet, och vilken nivå man arbetar på i undervisningsväsendet, kan man 

ifrågasätta om det man gör bidrar till en bättre kunskapskultur. För att den ska kunna förbättras, 

förutsätts ett samarbete mellan teori och praxis, vilket i sin tur leder till en utveckling av 

samband mellan pedagogiken som vetenskap och som profession (Dale 1999, s 56).  Skall skolan 

förbättra kvalitén på undervisningen är professionell kompetens grundläggande. Lärarnas 

professionella kompetens är ett grundelement i skolan som lärande organisation (Dale 1999 s 

32). Med detta går vi över från professionell kompetens till professionella organisationer.  
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5.3 Organisationsdidaktik 

En professionell organisation definieras som en organisation som domineras av professionella 

aktörer. Vad utmärker då en organisation? I begreppet organisation ingår enligt Dale tre 

grundelement: funktionella aktiviteter för lärande, medlemmar (i mitt arbete professionella 

aktörer i Öppna skolan) och samordning. Medlemmarna utför funktionella handlingar som leder 

till aktiviteter för lärande. I en komplex organisation är inte verksamhetens uppgift entydig och 

det inre arbetet kan inte detaljregleras i alla aspekter. Skolans främsta roll är att organisera 

lärprocesser varvid visst utrymme måste lämnas öppet för självständiga handlingar bland lärarna 

inom ramen för vissa mål. Skolverksamheter kan beskrivas som komplexa organisationer därför 

att utveckling är beroende av verksamhetens inre liv och där finns också ett stort behov av att 

öka kompetensen hos medlemmarna för att de ska kunna förändra sina roller.   

Skolan får stadigt nya uppdrag som ställer krav på ökad kompetens hos lärarna. Genom insikten 

att man som pedagog inte enbart har ansvar för undervisning utan även för utveckling av den 

pedagogiska verksamhet man befinner sig, uppstår ett behov av organisationsdidaktik. Med 

didaktik förstås i detta arbete teori om vad som ska läras, om hur innehållet ska organiseras och 

varför det ska läras dvs att legitimera mål, innehåll, metod och utvärdering. Genom sitt arbete 

gör lärarna erfarenheter som kan systematiseras och användas till att förbättra verksamheten. 

Detta är ett utmärkande drag hos en lärande organisation (Dale 1999, s 18-22). Hur kan man då 

förvissa sig om att organisationens medlemmar reflekterar över sin verksamhet och förnyar den 

genom att utveckla sin kompetens? Hur säkerställer man ett individuellt kollektivt lärande? Jo, 

enligt Dale fordras kommunikativ rationalitet i en professionell lärande organisation 

(skolverksamhet), vilket innebär att lärarna kommunicerar med varandra som kollegor. För det 

andra är det nödvändigt att man använder sig av organisationsteori i ljuset av didaktik för att 

kunna dryfta pedagogiska spörsmål (Dale 1999, s 33). Dale beskriver didaktisk rationalitet inom 

tre teman på tre olika kompetensområden. Först och främst handlar det om konsistens mellan 

mål, innehåll och metodanvisningar. Vidare innebär didaktisk rationalitet att man kan realisera 

läroplanens utformning och se sammanhangen mellan formaliserade förväntningar och hur 

organisationen lever upp till sina uppsatta mål. Där ingår även förmågan att kunna anpassa 

förväntningar till materiella resurser. För det tredje är didaktisk rationalitet att kritisk kunna 

analysera läroplanens mål, innehåll och metod och förstå vilken bäring den har på 

undervisningen upplägg (Dale 1999, s 22-23). Dessa teman som inbegriper konsistens, 

realisering och kritiska analyser berör tre olika kompetensområden inom utbildningssystemet. 
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För att kunna värdera om utbildning är av pedagogisk professionell kvalitet har Dale utarbetat en 

modell som jag kommer att presentera nedan. 

5.4 Modell för pedagogisk professionell utbildning 

Dale (1999) redogör för begreppet pedagogisk professionell utbildning, vilken leder eleven till 

en ständigt större överblick och förståelse. Med framgångsrik utbildning menar han utbildning 

som leder till kunskapsutveckling och konstruktion av didaktisk teori. Med didaktisk teori avses 

till exempel begrepp, kategorier och modeller (Dale 1999, s 188). I mitt arbete innebär det att 

utveckla förstålelse för Öppna skolan i Lindesberg. Min undersökning är därför organiserad 

utifrån denna modell som berör tre nivåer: genomförandet av undervisning (K1), konstruktion av 

undervisningsprogram (K2) och kommunikation och utveckling (K3). Enligt Dale värderas 

utbildningen som professionell på tre olika kompetensnivåer. Det är utifrån dessa nivåer som 

man kan avgöra om pedagogisk praxis lever upp till professionell kvalité. Lärarens 

professionella kompetens anses som en förutsättning för att kunna arbeta med 

kvalitetsförbättring, vilket innebär aktiviteter i de ovan nämnda kontexterna (Dale 1999, s 32). 

Därmed kan man hävda att den professionelle läraren har tre roller. Först och främst är läraren en 

organisatör av deltagarnas lärprocesser i interaktiv kommunikation med deltagarna. För det 

andra ska läraren vara aktiv i planering och utvärdering av utbildningsprogram, och sist men inte 

minst, en reflekterande analytiker som undersöker om målen realiseras.    

Fig.2Didaktiska aspekter som berör genomförande K1, planering K2, problematisering, K3 som 

avser att bidra till analysen av Öppen skola. 

Kompetensnivå 3  

problematiseringsnivå 

Kompetensnivå 2  

planeringsnivå 

Kompetensnivå 1  

genomförandenivå 
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Modellen enligt ovan blir ett förhållningssätt för att värdera verkligheten i detta fall kvaliteten på 

utbildning och lärande inom Öppna skolan.  

K1 - genomförandet av aktivitet d v s metoder för att organisera, planera och undervisa  

K2 - konstruktion av undervisningsprogram som kursplaner, läroplaner samt utvärdering. 

K3 - kommunikationen i och utvecklandet av didaktisk teori vilket kräver analytisk förmåga och 

blir metanivå i jämförelse med de första nivåerna. 

Genom att tänka i begrepp (K3) om undervisning i Öppna skolan (K1) och verksamhetsmålen 

och utvärderingar av verksamheten (K2) ökas förmågan till självreflexion. Därmed bidrar 

modellen till kunskapsutveckling om Öppna skolan och dess legitimitet (K3). Med denna modell 

undviker man en kortsiktlig instrumentell syn på kunskapsutveckling som förskjuter intresset 

från verksamhetens mål och innehåll till behov och efterfrågan. Den är alltså inte inriktad på 

resultat såtillvida att det handlar om antal godkända betyg i olika kurser.  

5.4.1 Kompetensnivå 1 (K1) 

Förutsättningen för att undervisningen ska bedrivas med didaktisk rationalitet är att deltagarna 

finns där för varandra som lärare och elev och att undervisningen fungerar kommunikativt. Det 

betyder att läraren i dialog med eleven anpassar undervisningen till individens förutsättningar. På 

stående fot måste läraren kunna fatta beslut om hur undervisningens omedelbara organisering 

och om andra situationer som kan uppstå på en lärandearena. Detta ställer höga krav på att 

läraren har kunskap om differentieringsstategier eftersom det inte finns tidsutrymme för 

noggrann planering i görandet. Rationaliten utgörs av en ändamålsenlighet i själva lär- och 

arbetsprocessen så att man kan se meningen med det man gör. Arbetet måste ha ett ”bruksvärde”, 

en mening i sig självt och inte bara utanför. Då måste också kroppsliga förhållningssätt till 

omvärlden bli en del av ”meningen” och inte avskiljas från vad som förnuftsmässigt är målet för 

verksamheten. Det är hela människan som handlar och hela hennes person måste vara 

närvarande i handlingen (Dale 1980, s 25).   

5.4.2 Kompetensnivå 2 (K2) 

För att utveckla ett undervisningsprogram krävs specificering av mål, regler, procedurer, och 

strategier. De övergripande målen bestäms utanför den praktiska verksamheten medan 

verksamhetsmålen är styrdokument för praktiken. Målen betraktas som en ram för verksamheten 

men materiella ramar och framför allt individunderlag är av största betydelse för hur 
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verksamheten utformas. Dale tar fasta på följande kriterier för att nå den önskvärda kompetensen 

på nivå 2: intentioner, planering, utvärdering och kollegium (Dale 1999, s 43). Kompetensnivå 

två (K2) rör sig om att kunna genomföra undervisning med didaktisk rationalitet och att utveckla 

förmågan till att förnya verksamheten. Med kompetens menas i detta sammanhang kunskap om 

undervisning och lärande och tillämpning av den kunskapen genom reflexion i sitt arbetslag. Det 

innebär att man utvecklar den kompetensen i ett samspel mellan teori, praktik och reflexion. 

Således krävs en analytisk förmåga och en önskan att förändra och förbättra inom den dagliga 

praktiken genom att förhålla sig kritisk till det man gör. På så vis kan utveckling av den egna 

praktiken äga rum.  

5.4.3. Kompetensnivå 3 (K3) 

Rekonstruktion av en avgränsad del av vår verklighet är konstruktion av teori (Dale 1999, s 52). 

Det betyder att när vi omprövar och förändrar undervisningssituationen bygger vi upp teori. Det 

kan vara implementering av nya program, förändrade rutiner vid genomgång av material eller 

ommöblering av lokalen. När vi sedan dryftar olika pedagogiska frågor i arbetslag eller inom 

organisationen som t ex elevinflytande, befinner vi oss inom den tredje kompetensnivån K3. Där 

konstruerar vi didaktisk teori. Dale (1999) anser att det är nödvändigt med kommunikation 

mellan pedagoger där man utgår från sina egna förutsättningar om vi kritiskt ska diskutera 

läroplan och kursplaner eller andra styrdokument. Om en lärande organisation typ skola kritiskt 

ska dryfta läroplansföreskrifter är det nödvändigt med kommunikation mellan pedagoger där 

egna förutsättningar diskuteras. Dale säger: 

Argumentativa dialoger som uttryck för rationella samtal är en typisk aktivitet innanför det tredje 
kompetensområdet, det som ska säkra professionalitet, kommunikation i och konstruktion av 
didaktisk teori. Vi definerar det som professionens begrunnelsenivå. Jeg anser begrunnelsen for 
undervisningen å vare at den oppdrar elevene til handlende  samfunnsdeltakere, til subjekter som 
kan utvikle seg viddre, dvs. Som har ansvaret för sin egen läring (Dale 1999, s 58).  

Dale betonar i citatet ovan vikten av att i arbetslag dryfta hur undervisningen kan fostra elever att 

bli ansvarfulla samhällsmedborgare som tar ansvar för sitt lärande och sin utveckling. 

Schön anser att en teknisk eller instrumentell rationalitet i hög grad har kommit att prägla vår 

uppfattning av kunskapsunderlaget för undervisning. Han hävdar att även om man har tillägnat 

sig kunskap, betyder inte detta att man kan använda kunskapen i praktiska situationer. Hans 

utgångspunkt är att dialogen är av avgörande betydelse. Den fungerar konstruktivt när det pågår 

en gemensam och ömsesidig reflexion över den dagliga praktiken. Han anser vidare att genom 

reflexion kan läraren träna upp sig och kritisera sin egen förståelse som man förvärvat i sin 

verksamhet (Schön i Dale 1999, s 217). Dale hävdar att det nödvändigt att komplettera Schöns 
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metod med ett mer kritiskt kunskapsperspektiv. Schöns modell siktar på att förändra och 

förbättra undervisningen inom det som Dale benämner K1 och K2. För att professionell 

utveckling ska komma till stånd, behövs kunskaper som kräver förankring i forskarsamhället. 

Dale menar att kvaliteten i lärarens didaktiska praxis beror på hennes förmåga till 

handlingsreflektion (1999, s 224). Genom reflexion av det som inträffar under resans gång kan 

man inta en analytisk inställning till den egna verksamheten och därigenom förbättra den. På så 

sätt får vi utveckling av hög kvalité i skolan (Dale 1999, s 224). Dale skriver:  

Kompetense til å dröfte undervisningen of läreplanene kritisk (K3), på den andre siden, förutsetter 
imidlertid frihet fra å planlegge eller vurdere et undervisningsopplegg som en skal gjennomföre i en gitt 
kontekst (Dale 1999, s 222-223).   

Därmed uppstår behovet av kunskap som utvecklats inom pedagogik. Vidareutbildningen av 

lärare efter grundutbildning är en form av reflexiv forskning där man får distans till den dagliga 

praktiken (Dale 1999, s 224). Genom reflektion och dokumentation kan lärare analysera 

betingelser i verksamheten och kollegialt samarbete för att planera och utvärdera undervisning. 

Saknas K3 kompetens hos en lärare blir handlingsutrymmet begränsat och läraren tenderas att 

fortsatta i samma spår. Då utvecklas och förbättras inte undervisningen genom kreativitet och 

nytänkande. En professionell lärare ska oproblematiskt kunna röra sig mellan de tre K-nivåerna, 

det vill säga mellan teori och praktik (Dale 1999, s 32).  

 En förutsättning för reflektionen är språket och begrepp i allmän didaktik, man måste, med 

andra ord, kunna ”tala samma språk” inom verksamheten. Först då kan den enskilde läraren 

kommunicera erfarenheter som blir gemensamma för arbetslaget (1999, s 215).  Enligt John 

Deweys tankar och idéer innebär utbildning en permanent rekonstruktion av erfarenhet. Han 

hävdar att undervisning är en fråga om att organisera situationer som tillåter att man prövar 

idéer, antaganden och handlingssätt. Genom dessa erfarenheter som man tillägnar sig förändras 

den egna uppfattningen. Detta leder därmed till en kontinuerlig förändring och utveckling av den 

personliga horisonten.  För att kunna bygga upp kunskap om Öppna skolan och dess verksamhet, 

vill jag undersöka hur sammanhang mellan mål, undervisning och deltagarnas lärprocesser 

beskrivs.   
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6. Syfte, frågeställningar och metod 

Det övergripande syftet med min studie är att beskriva vuxenpedagogiska insatser i en kommun. 

Speciellt berörs hur utbildningsmöjligheter ser ut för att vuxna, som av olika anledningar inte 

deltagit i formella utbildningar i den grad man önskat, ska ges möjlighet att utvidga sina 

kunskaper och utveckla sin kompetens, vilket ingår i målbeskrivningen som gäller i den nya 

vuxenutbildningen. Målgruppen för Öppna skolan är främst deltagare som kommer från 

marginaliserade grupper. Genom en fallstudie vill jag skapa förståelse för Öppna skolan som en 

innovativ utbildningsmiljö för vuxna. Ett avgörande drag i undersökningen är att skaffa tillgång 

till hur vissa människor uppfattar företeelser i sin omvärld. På en generell nivå om hur det är att 

vara verksam i en organiserad verksamhet. I detta fall gäller det upplevelsen av Öppna skolan 

sådan den ter sig för dem som är direkt inblandade, det vill säga deltagare och lärare.   

Utifrån min forskningsansats vill jag bidra till förståelse av Öppna skolan i Lindesberg genom att 

söka svar på följande frågor 

1. Vilka föreställningar om Öppna skolan framträder vid intervjuerna med lärarna och 

deltagarna?  

2. Hur är dessa föreställningar relaterade till avsikten (verksamhetsmålen) med Öppna skolan?  

Dessutom kommer reflekterande frågor att ställas under arbetets gång. För att få en så 

heltäckande bild av den pedagogiska verksamheten som möjligt ska jag intervjua studerande och 

lärare, eftersom att det finns anledning att tro att synen på den verksamheten kommer att skifta 

beroende på vilken roll den intervjuade har i Öppna skolan. Avsikten med min första fråga är att 

ta del av lärares och deltagares beskrivningar och tolkningar av sin situation och därmed 

synliggöra den kompetens som kommer till uttryck inom genomförandenivån (K1), 

planeringsnivån (K2) och problematiseringsnivån (K3) i aktörernas utsagor. Kompetens 

förutsätter kunskaper och färdigheter på olika plan. Genom tillämpning av Dales 

kompetensmodell kan jag söka kompetensen för Öppna skolans verksamhet inom de tre 

kompetensnivåerna: K1 genomförandenivån, K2 planeringsnivån, och K3 

problematiseringsnivån. Finns samband mellan den kompetens lärarna upplever sig ha och vad 

deltagarna säger om den kompetensens beskaffenhet i den pedagogiska praktiken? 

Professionellt lärande system bygger enligt Dale på att undervisningen genomförs i ett samspel 

med planering och utvärdering av elevernas lärprocesser såväl som lärares undervisning och dess 
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innehåll (Dale 1999, s 167).  En viktig fråga i detta sammanhang är huruvida Öppna skolan i 

Lindesberg är en professionell lärande organisation där lärarnas erfarenheter används för att 

förbättra verksamheten. 

För att får svar på min andra forskningsfråga ska jag studera hur avsikten kommer till uttryck i 

intervjuer med lärare och deltagare. Genom att undersöka avsikten i utsagor hos deltagare och 

lärare kan jag jämföra den med måldokumentet för Öppna skolan och således avgöra huruvida 

det finns konsistens mellan verksamhetsmålen och undervisningens genomförande och innehåll. 

För att kunna avgöra om undervisningen realiserar läroplanens intentioner handlar det dels om 

att kunna tolka och analysera målen för verksamheten dels om tolkningar och analyser av 

undervisningssituationen. Om Öppna skolan ska kunna ses som en professionell lärande 

organisation där erfarenheter används för att förbättra verksamheten måste, enligt Dale, målen 

med verksamheten realiseras och konsistens finnas mellan mål och deltagares och lärares 

handlingar.  Jag kommer därför att analysera målen utifrån K1-, K2- och K3-aspekter.  

Min roll som forskare blir att beskriva, analysera och reflektera över målen för verksamheten och 

aktörernas utsagor utifrån K1 och K2. För att sedan tolka vad som egentligen sägs beger jag mig 

in i K3 där jag knyter an till teoriavsnittet för att överskrida min förförståelse. I min omtolkning 

av resultatet försöker jag se det i ljuset av en större helhet genom att tänka i didaktiska begrepp 

utifrån det teoretiska ramverket i kapitel 5. Sålunda kan jag bidra till kunskap och förståelse av 

Öppna skolan och dess legitimitet. Tolkningsramarna för mitt arbete är språket som tar sig 

uttryck i samtal och diskussioner (Gadamer 1997, s 154). Därmed skapas förståelse av Öppna 

skolan i ett samspel med mina intryck utifrån texterna i arbetets teoretiska ramverk (det livslånga 

lärandet, öppen verksamhet och att söka kompetensen) och interaktion i form av intervjuer med 

professionella och deltagare i Öppna skolan samt min analys av verksamhetsmålen. Min 

ambition är att genom ”fallet” Öppna skolan ge ett komplement till teoribildningen om 

alternativa vuxenutbildningsmiljöer.  

Samtidigt kan min roll som forskare och pedagog ses som en parallellprocess. Enligt Dale kräver 

den framgångsrika utbildningen samarbete mellan teori och praxis och utveckling av den 

personliga horisonten. Genom mitt forskningsarbete och min ambition att skapa kunskap om 

Öppna skolan får jag dryfta angelägna läroplans- och undervisningsfrågor. Författandet av 

uppsatsen är en rekonstruktion av en upplevd verklighet som ger mig nya insikter och min egen 

referensram förändras. Min förståelsehorisont utvidgas genom analyser av betingelser för 
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undervisning och genom dessa nya insikter förändras min referensram. Förhoppningsvis leder 

det till förändringar och förbättringar i min dagliga pedagogiska praxis.   

6.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Alltsedan samhällsvetenskaperna började växa fram i början av 1800-talet har intensiva debatter 

rasat om deras teoretiska och metodiska grunder, och debatten lär inte vara över än. Ett vanligt 

inlägg i debatterna har varit om samhälls- och beteendevetenskaperna ska använda sig av samma 

metoder som naturvetenskaperna eller om de kräver en egen metodik (Andersen 1994, s 28).  

Den empirisk-analytiska vetenskapsteorin har sin föregångare i positivismen. Begreppet 

”positivism” formulerades av den franske filosofen Auguste Comte (1798-1857) som hävdade att 

kunskap om verkligheten endast kan erhållas genom våra sinnesintryck (Andersen 1994, s 186).  

Idéer och moralfrågor kan exempelvis inte uppfattas av våra sinnen och kan därför inte anses 

vetenskapliga (Carlsson 1991, s 14).   

Positivismen tar sin utgångspunkt i naturvetenskaperna, vars forskningsmetod ses som den enda 

vetenskapliga metoden. Grundläggande för denna metod är empiriska iakttagelser, där forskaren 

förhåller sig objektiv till det som studeras och själva syftet med forskningen är att söka orsak-

verkanförklaringar. För sådan forskning används normalt experimentella eller andra metoder 

(kvantitativa metoder), med möjlighet till matematiska och statistiska beräkningar av insamlade 

data. Den teori som forskaren bygger upp kan, genom ytterligare prövning, antingen verifieras 

eller falsifieras. Vid verifiering blir teorin så småningom accepterad som en allmängiltig lag 

(Carlsson 1991, s 14, 16).   

6.2 Den tolkande teorin  

Den tolkande teorin grundar sig på flera närbesläktade filosofiska traditioner, framför allt 

hermeneutiken som är den äldsta av dessa tanketraditioner. Begreppet hermeneutik kan 

översättas med ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. Ur hermeneutisk synvinkel är en texts 

författare alltid ett subjekt och vid tolkning av texten måste man ”rekonstruera det subjektiva 

tillståndet hos textens upphovsman” (Andersen 1994, s 187) med andra ord sätta sig in i 

författarens ställning. Den tolkande teorin inom samhälls- och beteendevetenskaperna är en 

utvidgning av den hermeneutiska filosofin. Med denna teori som grund hävdar man, tvärtemot 
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den empirisk-analytiska teorin, att sociala och mänskliga fenomen inte kan studeras utifrån 

samma kriterier för vetenskaplighet som gäller inom naturvetenskaperna (Andersen 1994, s 182). 

Starrin & Svensson framför två skäl till detta. För det första är samhälls- och 

beteendevetenskapernas forskningsproblem alltför komplexa för att kunna förklaras inom ramen 

för en mekanisk världsbild. För det andra har studieobjekten, det vill säga människorna, 

egenskaper utan motsvarighet i den mekanistiska världen. En människa är medveten, intelligent, 

kännande och kan kommunicera (Starrin & Svensson 1994, s 12).  

Studiet av människan handlar istället om förståelse, där språkliga dialoger, inlevelse och 

tolkande metoder (kvalitativa metoder) kommer bättre till pass (Andersen 1994, s 28). 

Forskarens uppgift är att förstå en människas handlande genom tolkning av hennes motiv och 

avsikter, sociala normer, känslor, planer, ömsesidiga åtaganden med mera, som rör människans 

subjektiva liv (Andersen 1994, s 182). Här uppfattas den studerade människan som ett subjekt 

och forskarens förhållande till subjektet blir en subjekt-subjektrelation. I sin beskrivning av ett 

tankeskifte från ett punktuellt till ett relationellt perspektiv på den mänskliga subjektiviteten 

baserar Moira Von Wright sina teorier på Meads texter (von Wright 2000, s 28). I det relationella 

perspektivet riktas uppmärksamheten mot det unika hos individen och som i en dialektisk 

process växlar mellan sitt eget och individens. Den perspektivväxlingen leder till att vi förändras 

(von Wright 2000, s 166). Det genuina mötet handlar om de tänkta konsekvenserna av det 

punktionella och det relationella perspektivets människouppfattningar. Von Wright betonar 

vikten av det relationella perspektivet i den pedagogiska miljön. Om en lärare ägnar sig åt att 

skaffa punktuell information om eleven som egenskaper och prognoser genom att diagnostisera, 

uppfattar eleven sig också som summan av egenskaper och en produkt av omständigheter. Då 

blir lärarens fokus att leda eleven till målet enligt prognosen. Med det relationella perspektivet 

lyssnar läraren in vem eleven är genom att själv bli delaktig i elevens möjligheter att nå 

framgång (von Wright 2000, s 177). Det genuina mötet enligt von Wright handlar således om 

huruvida individer, i detta fall forskaren, riktar sin uppmärksamhet punktuellt eller relationellt 

(2000, s 29). I intervjusituationen bör forskaren inta det relationella perspektivet för att på så sätt 

skapa förståelse för intervjupersonens handlande i en subjekt-subjektrelation.  

6.3 Reflekterade forskning 

De viktiga ingredienserna i föreliggande arbete är tolkning och reflektion. En första uppgift blir 

att förstå hur människor uppfattar sin pedagogiska närmiljö och vad som styr dem. Därmed 

kommer tolkningen att stå i centrum för resultatredovisningen. Avsikten är att fördjupa 
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förståelsen av pedagogers och studerandes upplevelser av verksamheten, därför syftar 

huvuddelen av arbetet med materialet till att analysera och tolka dokument och utsagor på flera 

nivåer.  För att den reflekterande forskningen ska nå god kvalitet bör forskaren systematiskt och 

på olika nivåer beakta teoretiska antaganden, språkets och förförståelsens betydelse (Alvesson & 

Sköldberg 1994, s 12). Med begreppet reflektion avser Alvesson & Sköldberg ”tolkning av 

tolkning och igångsättande av kritisk självprövning av egna tolkningar”. Inte bara perspektivet 

förskjuts från forskaren till studieobjektet men tyngdpunkten lägges på de ”perceptuella, 

kognitiva, teoretiska, språkliga, (inter-) textuella, politiska och kulturella förhållanden som bildar 

bakgrundsrelief till tolkningarna” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 13). Uppgiften blir således att 

konstruera empiri på ett reflekterande sätt d v s tolka materialet på flera nivåer. En invändning 

som framförts mot den tolkande teorin är att tolkningen inte kan undgå att bli subjektiv. Då 

tolkningen gäller något subjektivt upplevt, och inte något objektivt observerbart, måste 

tolkningen i sig också bli subjektiv. Tolkningen av ett fenomen är beroende av hur man själv 

värderar detta fenomen, och det i sin tur är beroende av de erfarenheter som tolkaren bär med sig 

(Andersen 1994, s 189). Samma fenomen kan alltså tolkas på olika sätt av olika tolkare. 

Emellertid behöver det som tolkas fram vara kommunicerbart och därmed kunna bedömas som 

rimligt.  

Som svar på denna kritik hävdar förespråkare för denna teori att det är möjligt att övervinna 

dessa skillnader. De individuella värderingar och erfarenheter som tolkaren bär med sig är 

uttryck för en förförståelse av det fenomen som han/hon studerar. De kan upplösas med hjälp av 

dialog och ömsesidig kritik (Andersen 1994, s 190) Språklig kommunikation är därför viktig 

även i detta avseende.  Därför är det ytterst viktigt att data är så rika som möjligt i förhållande till 

de frågeställningar man vill belysa. Som Kvale uttrycker är forskarens uppgift att: 

...förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 
frilägga deras livsvärld för de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 1997, s 9).  

Trots att tolkningar görs på flera nivåer så interagerar de och pågår parallellt vilket 

stimulerar till olika tolkningsmöjligheter och tankemönster. Det resultat som producerats 

genom tolkning, kan inte leva ett eget liv utan får mening genom att den tolkas i relation till 

ett teoretiskt resonemang (Alvesson & Sköldberg 1994, s 332). Alvesson och Sköldberg 

menar att resultatet kan 

ses som en bild i en spegelsal med en mängd konvexa och konkava speglar (= forskare, 
språk, teori, verklighet), snarare än som resultatet av en (enda) spegling (av ’verkligheten’). 
(Alvesson & Sköldberg 1994, s 357).  
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Genom spegelsalsmetaforen synliggörs hur resultatet bland annat påverkas av olika forskares 

förförståelse och av den kontext i vilken undersökningen ingår.  

6.4 Överväganden kring en kvalitativ forskningsansats 

Syftet med föreliggande studie avgör valet av metod. Den mest framträdande skillnaden mellan 

metoderna är förhållandet till det som ska studeras. I en kvalitativ undersökning söker forskaren 

närhet till det studerade subjektet och det uppstår en subjekt-subjekt relation medan kvantitativa 

undersökningar bygger på den naturvetenskapliga traditionen där en given verklighet observeras, 

registreras och mätes. Det senare leder till en subjekt-objekt relation (Backman 1998).   

Studiet av människan handlar om förståelse, där språkliga dialoger, inlevelse och tolkande 

metoder (kvalitativa metoder) kommer bättre till pass (Andersen 1994, s 28). Forskarens uppgift 

är att förstå en människas handlande genom tolkning av hennes motiv och avsikter, sociala 

normer, känslor, planer, ömsesidiga åtaganden med mera, som rör människans subjektiva liv 

(Andersen 1994, s 182). ) Målet för själva tolkningsprocessen är att forskaren ska förstå 

människans livsvärld. Denna förståelse förutsätter att de båda personernas livsvärldar bringas 

samman till en intersubjektiv förståelse, det vill säga en gemensam förståelse. Det viktigaste 

medlet för att åstadkomma en sådan förståelse är språket. Därav har språklig kommunikation och 

dialog en central roll inom den tolkande traditionen (Andersen 1994, s 204).  Utifrån anförda 

utgångspunkter valde jag att använda mig av kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer.   

6.5 Fallstudien som forskningsmodell 

Fallstudien är ett av flera möjliga tillvägagångssätt att bedriva undersökningar på, och liksom 

alla andra strategier har den sina för- och nackdelar. Enligt Yin är fallstudien en modell att 

föredra vid undersökning av ett samtida fenomen i det verkliga livet där gränserna mellan 

fenomen och kontext inte är tydliga (Yin 1994, s 6). När en ”hur-” och ”varför-” fråga ställs om 

ett samtida väsen över vilken forskaren har ringa eller ingen kontroll alls, passar en fallstudie 

utmärkt. Ett experiment däremot skiljer avsiktligt fenomen från dess kontext för att kunna 

fokusera på några få variabler.  En definition av fallstudien som gäller de samhälls- och 

beteendevetenskapliga disciplinerna ger Stakes i The art of Case Study Research: 

A case has a boundary and working parts. In our work in social sciences and human services, the case 
is likely to be purposive, even having a “self”. The case is an integrated system. The parts do not have 
to be working well, the purposes may be irrational, but it is a system.Thus people and programs 
clearly are prospective cases (Stakes 1995, s 2).    
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Yin, som är en inflytelserik forskare inom detta område, hävdar att fallstudierna är oerhört 

komplexa och kräver mycket av sina utövare. Han betonar att det är viktigt att inte förväxla 

fallstudien med kvalitativ forskningsmetod eftersom den kan innehålla och vara begränsad till 

kvantitativ metod (Yin 1994, s 14-15).   

Det som kommer fram i fallstudien behöver relateras till någonting. I den kvalitativa fallstudien 

rör det sig om att kunna tolka meningsfulla relationer istället för att kvantifiera objektiva data. 

Det centrala är förståelsen för människors livsvärld som i sin tur kan utnyttjas till att förbättra 

människors situation. Kvale understryker att generaliseringsbarhet särskilt har diskuterats i 

relation till fallstudier. Varje situation och person är unik och varje fenomen har sin egen struktur 

enligt den humanistiska synen på tillvaron (Kvale 1997, s 209). Eftersom det primära med en 

fallstudie är att skapa förståelse för individer, organisationer, sociala och politiska fenomen, och 

därav dra lärdom, som kan komma människor till nytta, får den inte förringas enbart av den 

anledningen att den inte är upprepbar. Som jag tidigare lyft fram är varje människa och situation 

unik och kan därför inte upprepas. Kvale beskriver emellertid det komplexa i en kvalitativ 

fallstudie som något positivt: 

Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon inneboende svaghet hos de 
kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på dess enastående förmåga att spegla och sätta i fråga 
den undersökta sociala verkligheten i all dess sammansatthet ( Kvale 1997, s 221).  

Det förefaller som alltfler forskare betonar det fruktbara i användandet av det kvalitativa 

angreppssättet, och att det inspirerar nya tanke- och tolkningsmönster som kan bli viktiga spin-

off effekter utifrån fallstudierna. Genom fallstudiens komplexitet kan man närma sig en 

förståelse av ett fenomen, men den är inte förklarande utan ger oss en modell som kan vägleda 

oss i liknande ”fall”. Vad säger att man alltid ska generalisera från det stora? Det enskilda fallet 

kan mycket väl visa vägen för den breda massan. Jag ser Öppna skolan som ett fall, trots att det 

är unika individer representerar de sammantaget en förställning om vad Öppna skolan är.  

Hur lär man sig av olika fall?  Här kommer reflektionen in. Jag som forskare för in min 

förförståelse och erfarenhet och sätter mina intryck i ett större sammanhang eller teori. Min 

förförståelsen förändras under arbetets gång allt eftersom nya frågor uppstår.  Jag får ny 

information som relateras till min förståelse av Öppna skolan, det är med andra ord en lärande 

process. Detta för att eventuellt bli ett komplement till den teoribildning som finns om alternativa 

lärmiljöer och för att utbildningsanordnare ska kunna dra lärdom av liknande fall. Kunskapen 

som erhålles behöver inte vara specifik utan kan ses generellt i öppet organiserat vuxenlärande.  
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Eftersom tanken med Öppna skolan var att skapa en alternativ lärmiljö för individer som stått 

utanför utbildningsväsendet behövs fallstudieforskning för att ge svar på frågor som var Öppna 

skolan en vettig idé. Exemplet kan ge information och ny kunskap för andra som vill utveckla 

liknande miljöer för vuxenutbildning.  

6.6 Intervjun 

Vår verklighet konstrueras av vardagsspråket. Med hjälp av språket kan vi analysera hur 

människor uppfattar sin omvärld och använda det som redskap i tolkning av dialoger 

(Gustavsson 2003, s 65). I intervjusituationen möts två personer i samtal om ett ämne som är av 

intresse för dem båda. Intervjuaren söker närhet till det studerade subjektet och ingår ibland själv 

som en del i metoden genom frågor som ger kunskap om undersökningspersonens värld. Dessa 

utsagor kan ge kunskaper som kan användas för att förbättra de undersökta personernas situation. 

Kvale menar att samtal är en grundläggande form av mänskligt samspel och att den kvalitativa 

forskningsintervjun är en form av professionellt samtal. Däremot är inte forskningsintervjun ett 

samtal mellan likställda parter eftersom forskaren definierar och kontrollerar situationen. 

Studieobjektet svarar inte bara på frågor som uttrycks av en expert utan uttrycker i en dialog en 

egen uppfattning av sin livsvärld. I den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå 

studieobjektets situation genom att studera hur denne uppfattar och tolkar den omgivande 

verkligheten (Kvale 1997, s 268).   

Bernstein (1991) hänvisar till Gadamer när han påstår att: ”All förståelse inbegriper tolkning och 

all tolkning inbegriper förståelse” (Bernstein 1991, s 195). Vidare säger Bernstein: 

Vi förstår och tolkar alltid i ljuset av våra föregående förhandsfördomar och förhandsomdömen, 
vilka själva förändras under historiens gång. Det är därför som Gadamer säger att förstå alltid 
betyder att förstå annorlunda. Detta innebär dock inte att våra tolkningar är godtyckliga eller 
förvanskade (Bernstein 1991, s 196).  

Enligt Bernsteins perspektiv ovan skulle tolkningar av intervjuer se olika ut beroende på vem 

som utför intervjuarbetet och när det inträffar i tid. Eftersom våra förhandsfördomar och 

förhandsomdömen är i ständig förändring förstår vi annorlunda. Det betyder att tolkningarna blir 

mycket påverkade av forskaren själv och skulle förmodligen se annorlunda ut om de 

genomfördes vid en annan tidpunkt, eftersom intervjuobjektet och forskaren är i en ständig 

förändringsprocess. Det innebär att forskaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin 

egen förförståelse och bör kunna distansera sig från sina givna tolkningar. Min egen förförståelse 

av komvux utifrån lärarperspektiv har underlättat forskningsarbetet eftersom jag känner till 
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förutsättningarna för vuxenutbildningen i kommunen. Min ambition har varit att undvika 

subjektiva tolkningar i den mån det går, samtidigt frågar jag mig om man verkligen kan trotsa sin 

egen världsbild.  

 Gadamer (1997) poängterar att om forskaren inte är varse sin förförståelse kan förhastade, och 

ibland felaktiga, slutsatser dras och resultatet blir i det fallet missvisande.  

De fördomar och förhandsmeningar, som ockuperar tolkarens medvetande, står honom inte fritt till 
förfogande. Han kan inte själv på förhand skilja de produktiva fördomar, som möjliggör förståelse, 
från dem som hindrar förståelse och leder till missförstånd (Gadamer 1997, s 142).   

Gadamer (1997) vill inte eliminera förhandsmeningar utan betonar att hermeneutikens uppgift 

grundar sig på en polaritet av det kända och okända. Den hermeneutiska cirkeln som förenar det 

nya med tolkarens världsbild är i ständig rörelse. Fastän den enskilde forskaren är betingad att se 

saker på ett bestämt sätt måste han/hon inse att antaganden ständigt utmanas genom nya 

erfarenheter och kunskaper om omvärlden. Som jag tidigare nämnt refererar Gadamer till detta 

som sammansmältning av horisonter. Samtidens horisont kräver mötet med det förgångna för att 

bildas (Gadamer 1997, s 154). Det betyder i stort att forskarens (tolkarens) preferenser utgör 

grunden för det som ska tolkas och när dessa möts sammansmälter de och bildar en ny 

förförståelse hos forskaren (tolkaren). Genom mötet, och i dialogen med deltagarna i min studie, 

hoppas jag få nya insikter och kunskaper om såväl Öppna skolan som mig själv som kan ligga 

till grund för förbättringar och utveckling i min pedagogiska praxis. Dessa insikter och 

kunskaper kommer till uttryck i min omtolkning av reultatet.  

6.6.1 Undersökningsgrupp  

Urvalet av deltagare i Öppna Skolan som intervjuas företogs med hjälp av lärarassistenten i 

verksamheten. Hon arbetar heltid och har därigenom kontakt med samtliga deltagare. Flera 

principer tillämpades. För det första fanns en ambition att de utvalda deltagarna hade studerat en 

längre tid, gärna mer än ett år, i Öppna skolan för att de skulle vara väl förtrogna med den 

pedagogiska närmiljön. Den andra principen var att såväl svenskar som individer med utländsk 

bakgrund skulle finnas representerade i gruppen. Slutligen ville jag också att de utvalda 

personerna skulle vara representativa för olika ”typer” av deltagare som besöker verksamheten 

med tanke på syftet med deras studier:  

1. individer som är arbetslösa 
2. individer som behöver hjälp och stöd för att klara av studier i annan utbildningsverksamhet,  
3. individer som enbart studerar på Öppna skolan  
4. individer som är aktiva i arbetslivet och studerar på fritid. 
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 I samråd med assistenten valdes fyra deltagare för intervju. Eftersom denna undersökning inte 

eftersträvar någon statistisk generaliserbarhet ansåg jag att detta antal skulle räcka för att 

uppfylla mitt syfte. Samtliga tillfrågande personer var villiga att ställa upp på en intervju.  

I verksamheten arbetar tre lärare med delad tjänstgöring på Öppna skolan och gymnasieskolan. 

Samtliga tillfrågades och var villiga att ställa upp.  

6.7 Metodiska överväganden  

Metoden för datainsamling var som tidigare nämnts kvalitativ forskningsintervju, en 

halvstrukturerad intervjuform, som omfattar vissa teman och förslag till relevanta frågor ( 

bil.1). Men denna form kunde förändringar göras under intervjuns gång och frågorna 

kunde anpassas till den person som för tillfället intervjuades. De upplysningar som gavs till 

deltagarna om vad intervjun skulle handla om, hölls i mycket allmänna ordalag. Samtalen 

skulle syfta till att få reda på hur verksamheten ter sig för dem som valt att studera, 

respektive undervisa på Öppna Skolan. Intervjuerna med de båda grupperna hade givetvis 

olika karaktär, men motivet är intresset att komma åt hur några aspekter av verksamheten 

ter sig för människor och att göra de skillnader och likheter i uppfattningar som finns, 

synliga. Lärarna arbetar deltid på den skola där jag har min anställning vilket betyder att 

det finns anledning att tro att vissa förgivettagande finns i utsagorna. De är väl medvetna 

om att jag har kunskap om Öppna skolan och vuxenutbildningen i Lindesbergs kommun. 

Dessutom har vi tidigare arbetat under samma rektor. Eftersom vi har samarbetat runt vissa 

elever på Lindeskolan har vi flera beröringspunkter vilket kan komma att påverka 

uttalanden i deras utsagor.   

6.8 Genomförande  

Deltagarna kontaktades via telefon och i samband med detta telefonsamtal klargjorde jag deras 

anonymitet och informerade även om att intervjuerna skulle spelas in på band. Först 

genomfördes gjordes två provintervjuer, en med lärare och en med programansvarig. Båda 

personerna är anställda på Lindeskolan. Vissa justeringar gjordes för att fördjupa 

frågeställningarna ytterligare. Intervjun genomfördes i mitt arbetsrum eller i angränsande 

grupprum. Två lärare intervjuades i respektive tjänsterum på arbetsplatsen och en lärare 

intervjuades i mitt kontor och angränsande grupprum. Tidsmässigt varade intervjuerna mellan 50 

och 95 minuter. Avslutningsvis gavs deltagarna möjlighet att lägga till sådant som vi inte tagit 

upp i intervjun. Intervjuerna med deltagarna skrevs ut ordagrant utifrån bandinspelningarna. 

Talspråket har jag sedan redigerat för att göra dem mer lättlästa, vilket jag uppfattade inte 
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försämrade förutsättningarna att nå mitt syfte (Kvale 1997, s 241). Intervjuutskrifterna lästes 

flera gånger och med pennan i hand gjordes markeringar av tankar och idéer som belyste mina 

frågeställningar. Återkommande teman och föreställningar i materialet blev utgångspunkten för 

redovisning av resultatet. Lärarna fick tillfälle att läsa igenom intervjun och uppmuntrades att 

kommentera det som de eventuellt saknade. Eftersom lärarna inte är anonyma var det viktigt att 

de fick godkänna utskrifterna. Samtliga hade tillägg eller kommentarer som nedtecknades på 

intervjudokumentet. En lärare markerade med överstrykningspenna det hon ansåg vara kärnan i 

sina svar. Efter genomläsning av manus ifrågasatte en lärare intervjun som ett effektivt 

tillvägagångssätt eftersom hon upplevde sina svar som delvis ofokuserade. Eftersom hon tycke 

sig ”sväva ut” föreslog hon att frågorna skulle besvaras skriftligt för att svaret skulle få tydligare 

fokus. Intresset från min sida var dock riktat mot att upptäcka hur individer tänker och resonerar 

kring sin pedagogiska praktik och inte nödvändigtvis att få svar på en specifik fråga. Utsagorna 

låg sedan till grund för resultatredovisningen i form av tolkning och omtolkning med hjälp av 

Dales analysmodell. När det gäller utsagorna har de först tolkats med den metod som Kvale 

kallar för ad hoc:  

Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå 
tillbaka till särskilda avsnitt, kanske föra vissa kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika 
attityder till ett fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av intervjun 
till berättelser... (Kvale 1997, s 184). 

Det innebär att meningsskapandet av utsagorna har gjorts utan att använda en standardmetod för 

hela analysen. Alvesson & Sköldberg (1994) betonar vikten av bredd och variation i den 

reflexiva tolkningen som avfärdar självklara och regler för omtolkning. Det gäller att inte fastna i 

ett specifikt filosofiskt tänkande utan konfrontera ett perspektiv med ett annat. Forskarens 

omdöme och förmåga att ”se och peka på något” framhålls som viktiga samtidigt som krav ställs 

på ställningstagande till politiska, sociala och ideologiska aspekter.  Emellertid begränsar 

forskarens tolkningsrepertoar vad som kan tolkas fram (Alvesson & Sköldberg 1994, s 324-325).  

I kvalitativa undersökningar är problemet att få valid (giltig) information inte detsamma som i 

kvantitativa undersökningar. Eftersom syftet med undersökningen inte i första hand är att finna 

svar på givna problem utan att upptäcka och tolka kvaliteter, råder andra förutsättningar vad 

beträffar validitet. I intervjusituationen finns en större närhet som kan skapa förväntningar och 

därmed förändra beteendet hos deltagaren. Det är viktigt att inse att sådana situationer kan 

uppstå. Dessutom måste forskaren vara medveten som sin egen roll i intervjuförfarandet och ta 

hänsyn till detta. Intar forskaren en passiv roll och låter intervjupersonen styra samtalet eller 

styrs samtalet av forskaren? Validiteten blir då en fråga om huruvida det klart framgår hur 
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undersökningsförfarandet bedrivits. Reliabilitet är praktiskt omöjligt att förena med människors 

upplevelser av ett fenomen men kan däremot kopplas till hur väl forskaren kommunicerar en 

nyanserad bild av det som studerats (Holme & Solvang 1997, s 94). Alvesson & Sköldberg anser 

att det inte handlar om att verifiera resultatet utan först och främst uppfatta det som argument i 

en debatt för hur man kan tolka vår omvärld (Alvesson & Sköldberg 1994, s 357). Tolkningen av 

utsagorna är som jag tidigare anfört en subjektiv process som ter sig olika för personer med olika 

synsätt och som också förändras över tid. Det betyder således att resultatet inte nödvändigtvis ger 

entydiga svar utan kan ses som tolkningar av människors sätt att beskriva sin verklighet i en 

mångtydig text.  

I detta kapitel har jag redogjort för syftet med min undersökning, mina forskningsfrågor och val 

av metod. Jag har också redogjort för genomförande och bearbetning av materialet och huruvida 

utsagorna kan anses vara tillförlitliga. I nästa kapitel kommer jag att redovisa och analysera 

resultaten från undersökningen.   

7. Öppna skolan som pedagogisk verksamhet - en redovisning av resultat  

Öppna skolans uppdrag är givet genom måldokumentet. Beskrivningen av verksamheten grundar 

sig på intervjuer med deltagare och lärare. En kritisk fråga blir då om undervisningens 

utformning möjliggör ett inre samspel mellan lärarens aktiviteter och deltagarnas aktiviteter i 

förhållande till undervisningens mål. Det vill säga lever Öppna skolan upp till sina uppsatta mål? 

För att få en plattform för min tolkning, kommer jag först att analysera målen för Öppna skolan. 

Jag redovisar i detta kapitel hur K1 och K2 kommer till uttryck i måldokumentet för Öppna 

skolan. Sedan gör jag en granskning av målen för att se vilken konsekvens de har på olika nivåer. 

Därefter redovisar jag de förställningar om lärande, mötet med andra och undervisningens 

organisering som framträder såväl i deltagarnas som i lärarnas utsagor. Vidare ska jag studera 

K1- och K2- aspekter i utsagorna och undersöka om det utvecklas en inre relation mellan dessa 

två nivåer.  I nästa kapitel kommer dessa föreställningar att omtolkas (K3).   

7.1 Dokumentanalys 

7.1.1Genomförandeaspekter (K1) 

Det ligger i målstyrningens natur att de professionella har ansvaret för hur målen ska nås. Hur 

ska genomförandet av undervisningen ske? Enligt de intentioner som har formulerats för 

verksamheten ska Öppna skolan verka för att varje individ som deltar i Öppna skolan ska:  
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Utveckla sin förmåga till lärande på egna villkor i en trygg lärmiljö och tillhandahålla 
undervisning och handledning i varierade former. Syftet är att möta individen där den befinner 
sig genom att låta var och en välja öppna inlärningsbanor utifrån egna behov och önskemål, göra 
individuella studieplaner samt kunna nyttja kompensatoriska hjälpmedel i den mån det behövs 
(Måldokumentet för Öppna skolan).  

Utifrån målformuleringen blir pedagogiken stödjande i stället för styrande. Målet blir att 

utveckla strategier och verktyg för det egna lärandet, där tekniken utgör en integrerad del. Öppna 

skolan ska tillhandahålla kompenserande teknik för olika handikapp. Kring datorn kan man 

installera lämpliga program för individers specifika behov. Den viktigaste uppgiften blir att stötta 

denna utveckling och tydliggöra möjligheterna och att få deltagarna att själva våga tro att de kan 

om takten, formen anpassas till deras behov och målsättning.  

Det pedagogiska förhållningssätt som framträder i texten har som utgångspunkt att individer har 

olika strategier för sitt lärande. Genom att låta varje individ pröva sig fram till sitt eget 

personliga sätt att arbeta och lära kan individen utveckla sin förmåga till lärande. Varierade 

undervisningsformer såväl som handledning ska tillhandahållas. Man ska ”möta individen där 

den befinner sig”. Det handlar om lärarens förhållningssätt. Lärarna ska ha en förmåga att se 

varje individ och skapa förutsättningar för deltagarens kunskapsmässiga utveckling. Deltagarna 

ska lära för livet. Genomförandet ska ske i en trygg miljö vilket förutsätter goda möten med 

pedagoger och andra deltagare. Detta i sin tur ställer stora krav på hur undervisningen 

organiseras så att pedagoger såväl som deltagare får möjlighet att skapa ett gynnsamt klimat för 

dialog. Hur rummet disponeras blir därför viktigt, möbleringen ska skapa förutsättningar för 

kontakt så att deltagare lätt kan kommunicera med varandra och uppleva gemenskap.  

Vidare betonas att varje individs inflytande över sin planering och studiesituation är viktig, vilket 

jag tolkar som att deltagarna ska utveckla ett självstyrt och självorienterat lärande.   

Den första målformuleringen i dokumentet, som givetvis är det övergripande målet, inbegriper 

alla aktiviteter i Öppna skolan. Deltagarnas lärande är det primära syftet, men inte främst som en 

individuell aktivitet utan lärande som bygger på förberedelser för livet som medborgare i 

samhället. Öppna skolan ska: 

Utbilda samhällsmedlemmar, vilket är en förutsättning för att demokratin ska fungera 
(Måldokumentet för Öppna skolan). 

I Öppna skolan erbjuds ett kollektivt lärande som samhällsmedlem för att säkra demokratin. Man 

ska kunna samarbeta och kommunicera med andra. Det innebär att deltagaren ska utveckla sin 

förmåga att leva som en demokratisk ansvarstagande samhällsmedlem.  Därför bidrar utbildning 

till demokrati eftersom den utvidgar individens intresse och engagemang (Gustavsson 1996). Det 
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finns olika sätt att definiera demokrati. Den diffusa formuleringen ”för att demokrati ska 

fungera” skulle kunna tolkas som fostran av goda samhällsmedborgare. Deltagare ska fostras att 

ta sitt samhällsansvar och få utöva inflytande. Det kan också anspela på en så kallad 

representativ demokrati, ett parlamentariskt demokratibegrepp där man röstar fram 

representanter som i sin tur får rösta i enskilda frågor. Det skulle i så fall innebära att fokus är på 

individens möjligheter att ta ställning i frågor som berör samhället i stort och inte främst på 

bildningsidéen och dess roll för individens självförverkligande. Vidare ska Öppna skolan: 

Ge vidgade vyer, sammanhang och en helhetssyn på omvärlden (Måldokumentet för Öppna 
skolan)  

En trolig tolkning av demokratibegreppet i måldokumentet är att individer genom former för sitt 

lärande får träna sig i att samtala, samarbeta och utöva inflytande. Varje social aktivitet genom 

kommunikation har en bildande verkan där vi utvecklar insikter och kunskaper om vår omvärld 

(Dewey 1997). Avses framför allt formerna för sitt lärande då borde delaktighet och dialog ses 

som kärnan i verksamheten. Därigenom får deltagaren möjlighet och träning i att delta i 

samhällets beslutsprocesser (Englund 1993). 

Tankar i samma text om helhetssyn på omvärlden förutsätter att man arbetar med 

ämnesöverskridande innehåll där verkligheten inte delas in i ämnen utan deltagarna får 

möjlighet att se på omvärlden utifrån ett holistiskt perspektiv.   

7.1.2 Innehåll (K2) 

Måldokumentet ger många möjligheter till tolkning av avsikten med verksamheten. Vad ska 

utbildningen innehålla? Vem står i fokus för utbildningen? När ska den bedrivas? Det kan förstås 

mot bakgrund till den diskussion som förts om livslångt och livsvitt lärande. Individer med 

ojämlika förutsättningar ska få utvidga sina kunskaper i en miljö som stimulerar till 

kommunikation och lärande. Bakomliggande faktorer avgör en individs förmåga och möjlighet 

att engagera sig i studier. Det betyder att individens målsättning för studierna blir avgörande för 

innehåll. Alltså måste innehållet relatera till olika deltagares behov och intressen och till deras 

skilda erfarenheter. Deltagarna ska själva ha möjlighet att styra innehåll som bestäms av deras 

intressen och frågor. Men undervisningen sträcker sig bortom att bara kunna, man ska tillämpa 

vad man vet.  

Ge/skapa tolerans och förståelse mellan samhällets olika grupper (Måldokumentet för Öppna 
skolan). 

Kunskap ska leda till förståelse för hur olika villkoren är för olika grupper i samhället. Respekt 

och tolerans som främjar goda relationer ska odlas mellan olika samhällsgrupper. Vilka grupper 
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åsyftas i skrivningen? Avser man alla grupper som människor av olika kön, etniskt ursprung, 

religion, funktionshinder, ålder, sexuell läggning? I tolkningen av skrivningen läser jag in att det 

framför allt handlar om människans egenvärde, att man ska arbeta för att få bort förtryck och 

fördomar. I min tolkning ska Öppna skolan arbeta för att föra ut budskapet att alla människor har 

rätt till lika behandling oavsett kön, ras, ålder, etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning. 

Undervisningen ska bidra till att göra människor medvetna genom att stimulera dialog, skapa 

förtroende och förståelse mellan grupper med skilda villkor. Detta i sin tur, förutsätter interaktion 

mellan deltagare ur olika grupper, som till exempel interkulturell dialog. Genom att främja goda 

relationer mellan olika grupper i samhället skapas tolerans. Man kan också tolka texten som att 

den handlar om eftersatta grupper i samhället som också utgör Öppna skolans målgrupper. Lika 

fullt som segregation mellan ”grupper” står i strid med målen för verksamheten står uppdelning i 

ämnen i strid med den nya synen på kunskap där deltagares frågor är utgångspunkten för det som 

fokuseras i studierna.  

Ge/skapa en ökad interkulturell förståelse och arbeta för invandrarnas integrering i vårt 
samhälle (Måldokumentet för Öppna skolan).  

Öppna skolan ska arbeta för att invandrare integreras i samhället. Måldokumentet kan, enligt 

min tolkning, syfta på social integration där en persons relationer står i centrum. Sverige kan 

anses vara ett multikulturellt samhälle där individer från olika kulturer ska sammansvetsas men 

inte på majoritetens villkor. Öppna skolan ska då erbjuda möjligheter till mellanmänsklig 

kommunikation och ömsesidig förståelse genom diskussioner och samtal. Genom organiserad 

utbildning som inte åtskiljer undervisning för invandrare och svenskar, framträder 

föreställningen om att skapas förutsättningar för social samvaro uppstår dialog och samarbete. 

Ett ställningstagande för en människosyn som anser att människor är sociala och kreativa men 

behöver hjälp med organisation som möjliggör möten.  Främjas goda relationer mellan svenskar 

och invandrare, skapas en känsla av större samhörighet och man undviker utanförskap. I Öppna 

skolan ska finnas möjlighet för deltagare att delge varandra sina erfarenheter som kan leda till 

slutsatser och lärdomar. Det betyder att man sammanfogar saker på lika villkor. Integrering blir 

mer inkluderande eftersom det fokuserar på relationer mellan grupper i samhället. Det förutsätter 

att man satsar på språkkunskaper så att kommunikationen fungerar, vilket också är avgörande för 

ett rikt socialt liv.  

Bryta en dålig självbild hos de människor, som har en sådan. Utjämna olikheter och motverka 
fördomar (Måldokumentet för Öppna skolan).  
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I formuleringen ovan tar man fasta på vikten av en personlig utveckling där självförtroendet 

stärkas. Det tolkar jag som att man ska få möjligheter att växa som individ, få informellt 

inflytande och ökad självkänsla. Detta kan ske bland annat genom att individen får möjlighet att 

planera och utforma sina studier, och utvärdera sitt eget sätt att arbeta och lära, för att nå längre 

och växa i ansvartagande och självförtroende. 

Målskrivningen utgår från olika perspektiv därför vill jag också peka på konsekvenserna av 

målen utifrån individ-, grupp, organisations- eller samhällsnivå. Nedan beskriver jag mina 

tolkningar på de olika nivåerna  

Individnivå 

Vilka konsekvenser får måldokumentet på individnivå? Denna fråga får mig att reflektera över 

vilken typ av person Öppna skolan avser att utveckla och vilka resultat eller karaktäristika hon 

kommer att behöva. Deltagarnas lärande är det primära syftet med Öppna skolan. Den ska stötta 

den individ som har svårigheter och som av en eller annan anledning stått utanför organiserad 

utbildning. En individ som studerar i Öppna skolan ska vara i centrum för sin egen 

kunskapsutveckling, utveckla ett självstyrt lärande och bli medveten om sin personliga strategi 

för lärande. Då bör initiativet ligga hos varje enskild individ eftersom det är utifrån sina egna 

intressen individer bildar självstyrd kunskap. Hon ska sätta egna mål och utgångspunkten ska 

vara att individuella erfarenheter och intressen styr hur studierna utformas. Hon ska vara delaktig 

i ett socialt sammanhang, bli sedd och få tilltro till sig själv. Detta leder i sin tur till förändringar 

och utveckling av hennes livsvärld.  Genom den personliga utvecklingen förväntas hennes 

livssituation förbättras. Hon ska träna sig i att se sammanhangen, fördjupa sin omvärldskunskap i 

samspel och dialog med andra och utveckla förståelse för olika ”grupper” i samhället. Dessutom 

ska hon genom möten få mångkulturell utbildning och bli medveten om invandrares villkor, det 

som i ett hermeneutiskt perspektiv leder till ny förståelse och etnocentrisk omformulering. 

Genom deltagarinflytande och tillämpning av arbetsformer och arbetssätt som dialog och 

diskussioner, kan deltagaren få träning i ett demokratiskt tänkande. På så sätt kommer hon att 

känna sig mer engagerad som samhällsmedlem och kan ta ställning i frågor som berör samhället 

i stort.   

Gruppnivå 

Hur ska de kollektiva lärprocesserna verka för att ett fördjupat meningsskapande i samspel med 

andra ska äga rum? Prioriterade målgrupper i Öppna skolan är kortutbildade, arbetslösa och 

personer med invandrarbakgrund i Lindesbergs kommun. Inte minst för pedagogerna är 
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grupperspektivet ytterst angeläget eftersom de vill att verksamheten som helhet ska kunna 

fungera så bra som möjligt. Integrationstanken innebär bland annat att man inte vill ha åtskild 

undervisning för invandrargrupper och personer födda i Sverige. Man ska eftersträva ett 

gynnsamt klimat för att skapa en mötesplats där individer i par eller grupp kan umgås och dela 

erfarenheter som genererar lärdomar som bidrar till ökad tolerans gentemot olika ”grupper”. Man 

vill motverka social och kulturell segregering och arbeta för att utveckla en känsla av 

samhörighet i såväl i den egna som i andra grupper. Det betyder att utgångspunkten måste vara 

att skapa så goda förutsättningar som möjligt för erfarenhetsutbyte och trivsel. I det 

sammanhanget kan man se Öppna skolan som ett offentligt rum dit människor får komma och 

delta i samtal med andra. På så sätt främjas goda relationer och samförstånd mellan olika 

grupper.  

Organisationsnivå  

Hur ska Öppna skolan organiseras så att den stödjer studier och ger lärarna professionell 

utveckling?  Eftersom pedagogerna utformar verksamheten enligt politikernas intentioner fordras 

en dialog mellan politiker och ansvariga för att verksamheten ska kunna utvärderas och 

utvecklas.  Detta kräver i sin tur ett aktivt pedagogiskt ledarskap och ett forum för reflektion där 

pedagogerna kan samverka och utveckla en samsyn kring förändring av verksamheten.  

Utmaningen här blir att organisera Öppna skolan så att den möjliggör intentionerna med 

verksamheten. Ansvariga för den lokala vuxenutbildningsorganisationen måste utifrån en 

helhetsbild se till att resurser hamnar på Öppna skolan för att målen ska kunna nås. Då krävs en 

strukturell organisation för att alla som stått utanför organiserad vuxenutbildning, oavsett 

bakgrund, ska få ta del av undervisningen. Hur ska man gå tillväga med den praktiska 

utformningen av lärmiljön för att kunna uppnå verksamhetsmålen? Exempelvis bör den ha en 

möblering som gynnar interaktion mellan lärare och deltagare och mellan deltagare och 

deltagare, eftersom förhållningssättet ska präglas av dialog och inflytande. Detta ställer krav på 

tillgänglighet och resurser. Det krävs ett arbetslag som kan axla uppdraget och gå i bräschen för 

utveckling av Öppna skolan i stället för att sprida resurser i hela vuxenutbildningen i kommunen.   

Samhällsnivå 

Målen för Öppna skolan är delvis kollektivistiska. Marginaliserade grupper prioriteras för att få 

ökad livskvalité. Ett strävansmål är strukturell integrering, vilket innebär att alla får ta del av 

samhällets resurser i form av utbildning. Deltagarna ska ha möjlighet att delta i, ta ansvar och 

arbeta för invandrares integration i samhället. Det betyder att de ska införlivas på lika villkor. 
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Interkulturella möten ska bidra till dialog och förståelse som motverkar segregation och 

onyanserade föreställningar. Genom ökad förståelse och förtroende mellan samhällsgrupper 

kommer Öppna skolan att bidra till ett samhälle präglat av större sammanhållning.   

7.1.3 Tolkningsaspekter (K3) 

Genom kritisk analys av måldokumentet i förhållande till K1 och K2, beger jag mig in i K3 som 

är metanivån. Här vill jag problematisera genom att kritiskt granska måldokumentet och peka på 

konsekvenserna av min omtolkning.  

Ett mål, som enligt måldokumentet inbegriper samtliga nivåer, är att utjämna olikheter. Hur ska 

formuleringen utjämna olikheter tolkas? Just därför att vi är olika kan vi bidra med olika saker. 

Vi har olika talanger som gör att mångfalden måste värdesättas och ses som något positivt. 

Individualitet bör och måste respekteras. Det är ju själva kärnan i ett demokratiskt 

utbildningssystem. Däremot är det viktigt att hävda att man ska öka medvetenheten om 

fördelarna med ett rättvist samhälle där alla har lika möjligheter. Kanske åsyftas bristande 

jämställdhet mellan kvinnor och män i skrivningen. Då hade målformuleringen varit mindre 

tvetydig med orden: verksamheten ska arbeta för att undanröja bristande jämställdhet.  

Målsättningen med kunskapslyftet och Öppna skolan var att finna nya former för undervisning 

som skulle stimulera till fortsatt lärande och vardagslärande. Därför har jag i detta avsnitt 

analyserat Öppna skolans officiella uppdrag utifrån K1-, K2- och K3-aspekter i skrivningen av 

måldokumentet. I nästa avsnitt ska jag studera hur deltagarna och sedan lärare talar om 

verksamheten utifrån vissa områden.   

7.2 Hur deltagarna förstår avsikten med Öppna skolan 

Nedan kommer jag att återge hur deltagarna (D) talar om Öppna skolan outifrån förställningar 

som framträtt vid intervjuerna. Det gör jag utifrån följande områden: lärande, mötet med andra 

och undervisningens organisering  

7.2.1 Lärande  

I det följande kommer jag att redogöra för hur lärande kommer till uttryck i deltagarnas 

utsagor.  När jag använder begreppet lärande i mitt arbete avser jag varaktiga förändringar av 

en individs kompetens som resultat av samspel med omgivningen (Ellström 1996).   
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Lärande, enligt D1 sker i samspel och kommunikation med andra deltagare.  

Jag tror det ökar förståelse för andra människor ett sånt här ställe. Det är aldrig fel – vad man än 
läser för ämnen är det aldrig en nackdel och vilket yrke man än ska ha är det aldrig en nackdel att 
kunna förstå lite hur andra har haft det (D1).    

I Öppna skolan får D1 ta del av andras erfarenheter som leder till nya insikter och ”förståelse 

för hur andra har haft det”. Detta ser hon som livskunskap som gagnar studier såväl som 

yrkesliv.  

I Öppna skolan får D2 sociala relationer med andra vuxna. Hon poängterar hur viktigt 

mötet är för lärande  

… jag tror att det är otroligt viktigt för oss vuxna, för det är mest vuxna. Även om jag ser ungdomar 
sitta där så tror jag att det här en vuxenvärld som man inte får ta bort, en gemenskap också, och ett 
lärande av varann, ett otroligt lärande av varann (D2).  

Möten med andra vuxna upplevs som mycket meningsfulla. D2 betonar hur samspelet och 

den sociala gemenskapen med andra deltagare leder till nya lärdomar.   

Öppna skolans verksamhet spänner över ett omfattande kunskapsområde enligt D1. Lärarna 

ska ombesörja att deltagarna får hjälp på alla nivåer.  

Jag kan tänka på ibland att det kan vara väldigt jobbigt för lärare för dom får rycka in på alla 
nivåer, alla ämnen och det är ju verkligen så i tiden, se människan och hur saker hör ihop. Och hur 
man lär sig att lära framför allt (D1).  

Samtidigt som D1 uttrycker sig i traditionella skolbegrepp som ”ämnen” och ”nivåer” framgår 

det att hon har fått insikt om hur ”människan” och ”saker hör ihop” vilket relaterar till tematiska 

eller ämnesöverskridande studier och ett holistiskt synsätt. Tydligen upplever hon inte studierna 

som uppdelade i isolerade ämnen. D1 betonar dessutom hur betydelsefullt det är för henne att få 

lära sig hur hon ska gå tillväga för att lära sig lära.  

Genom möten i Öppna skolan har D1 fått ny omvärldsuppfattning.  

Om jag funderar på att läsa till socionom t ex så är det ju inte en nackdel för mej att jag har varit 
mycket därnere (Öppna skolan) och jobbat. Eller om jag ska jobba med människor - så att man 
inte blir för svensk, och det man tycker, det tycker man och man ändrar inte på det. Man får lite 
mer vidd på att världen är inte bara Sverige och våra små gnällsaker. Det finns annat med. Det 
tycker jag är nyttigt (D1).  
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D1 har insett faran med att bli för svensk ”det man tycker, det tycker man och man ändrar inte på 

det”. Nu har hon fått lite mer ”vidd på världen” och därigenom ökad tolerans gentemot andra 

kulturer. Genom kunskap om andras situationer kan problem som många brottas med i Sverige 

framstå som ”gnällsaker” enligt D1. Hon ser kopplingen mellan den värdefulla erfarenheten och 

en eventuell framtida profession.   

En annan deltagare redogör för hur han kan påverka vad han ska studera i Öppna skolan. På en 

distanskurs var D4 tvungen att följa en handledning där alla uppgifter låg färdiga och skulle 

skickas in till handledaren.  

Här får vi inga färdiga kursuppgifter. Det finns så många olika saker och olika delar att välja 
på. Det känns inte ensidigt och jag gillar att … ja, ha lite egna förslag också (D4).  

D4 beskriver hur styrt lärande kan bli tradigt eftersom han inte har inflytande över planeringen 

av studierna. En stor förtjänst med verksamheten Öppna skolan är att han kan utöva inflytande 

och arbeta utifrån sitt intresseområde istället för att styras av en färdig handledning.   

Jag har nu redogjort för hur deltagare resonerar kring lärande i utsagorna. I det följande kommer 

jag att belysa hur mötet med andra kommer till uttryck i desamma.  

7.2.2 Mötet med andra 

I de utsagor som redovisas ställs dialog och meningsskapande i förgrunden. När jag som 

forskare använder begreppet dialog i mitt arbete, menar jag ett muntligt samtal mellan två 

människor.   

D1redogör för hur hon har fått kontakt med individer i olika åldrar och med olika 

utbildningsmotiv i Öppna skolan.  

Jag tror många tycker att det är trevligt med blandningen;  från unga på olika nivåer till 70 
åringar som räknar matte för att hålla hjärncellerna igång (D1).  

Mötet i Öppna skolan framstår som annorlunda från en reguljär skolsituation eftersom 

åldersgrupper och nivåer ”blandas”. Det blir ett naturligt samröre med deltagarna som har 

olika motiv för att komma till verksamheten.   

Det finns tillfällen då deltagare får hjälpa till med att förklara ord och uttryck för någon som 

lär sig svenska.  
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I: Hur känns det att få förklara för en annan, att få bli lärare? 
D4:Jo, jag tycker att det är roligt. Att kunna hjälpa till på ett bra sätt och inte ett konstlat sätt 
utan dom (invandrare) bara vill. Ja, dom vill bara ha reda på vad betyder det och det. Det kan 
vara vilket ord som helst som dom inte förstår. Och de kan inte förstå varför det är si eller så.  

Det finns behov och intresse hos individer med invandrarbakgrund att kunna kommunicera med 

svenskar för att förbättra sina språkkunskaper. Det blir ett naturligt rollbyte som bidrar till 

perspektivskifte anser D4.   

Bemötandet från pedagogen, att bli sedd och uppmärksammad, är viktigt. Här framkommer 

framför allt ett social-emotionellt perspektiv på läraren. Det är viktigt att läraren ser 

individen.  

Och det tror jag är A och O att man verkligen ser att jag står där, att jag verkligen får hjälp på en 
gång, för det är ju därför jag går dit. Skulle jag inte få den där hjälpen på en gång skulle jag 
säkert vända på klacken och gå, det tror jag. Jag tycker det här att få den här gemenskapen på en 
gång det är nog första nätverket tror jag. Det där att du verkligen känner att du blir 
omhändertagen, och gör man inte det, då tror jag att man går (D2).  

Relationen är en förutsättning för att D2 ska bli intresserad av att börja studera. Här handlar 

det om lärarens professionella blick, om vad som är viktigt i individens unika situation för 

att få deltagaren att känna tillit och att våga stanna i verksamheten. D2 uttrycker behovet av 

att bli sedd, att bli ”bli omhändertagen” och känna att hon betyder något för läraren. 

 Dåliga erfarenheter av undervisning och bristande självförtroende kan ligga till grund för en 

sådan attityd.  Hon anser att hon genom bemötandet blir del av ett socialt ”nätverk”.  

Nu har jag lyft fram hur deltagaraspekter på mötet med andra i Öppna skolan. Nedan 

kommer jag att belysa hur undervisningens organisering kommer till uttryck hos deltagarna.  

7.2.3 Undervisningens organisering 

En deltagare med invandrarbakgrund upplever att hon lär sig mycket mer i Öppna skolan 

än hon gör på Sfi- lektionerna i den ordinarie undervisningen.   

 I:Du säger att du lär dig mer på Öppna skolan än i skolan, varför är det så? 
D3:Ja, för att det finns mer tid...man kan sitta längre tid och få mer gjort än på de få timmar vi har 
på skolan. Jag lär mig mycket snabbare här genom att man kan få kontakt med svenskar också 
(D3).   
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D3 anser att tiden i den strukturerade Sfi-undervisningen på skolan är för begränsad och 

dessutom segregerande eftersom den är riktad till en specifik grupp. I Öppna skolan lär 

D3 sig snabbare dels för att hon tränar språket i samtalet med svenskar, dels för att hon 

har längre arbetspass där hon själv avgör tempot. Det självstyrda tempot och 

arbetspassets längd är viktigt för D3 som kan se hur ”de få timmar” i den reguljära Sfi-

undervisningen sätter upp hinder för hennes personliga lärprocess.   

Deltagandet i verksamheten bygger på individens behov.  

Det är toppen att kunna komma hit när jag får tid över. Jag vet vilka tider som lärarna är här så det är 
bara att dyka upp. Ibland går jag ofta men så kan det bli körigt hemma eller på jobbet. Då ligger man lågt 
(D4).   

D4 uttrycker sin belåtenhet med den flexibilitet som Öppna skolan erbjuder sina deltagare. 

Studierna anpassar han till sin privata arbets- och familjesituation.  

Tidsaspekten och tempo i lärprocessen är en framträdande faktor som lyfts fram i en 

deltagares utsaga. Tidsrestriktion är särskilt kännbart för den osäkre:  

…och dom tog sej tid, det var mycket folk där runtom, men dom var inte liksom stressade och 
jag kände mej inte heller stressad utan dom tog den tid som jag behövde och frågade och 
pratade. Det var ju såna dumma frågor som helst. Jag frågade om allting- dom trodde väl inte 
jag var klok (skratt) (D2).  

Det framgår av citatet att D2 har hämmats starkt av uppfordringen till synkronitet.  Hennes 

erfarenhet av undervisning vittnar om hur effektiv kunskapsförmedling har utformats på lärarens 

premisser och hon är osäker om hon törs ställa frågor. Detta förmedlingspedagogiska 

förhållningssätt har uppenbarligen varit stressinducerande eftersom läraren har styrt tempo och 

innehåll och deltagaren har upplevt att hon inte vågat göra anspråk på den dyrbara tiden. Tankar 

som att vi ”måste hinna med kursen” kan ses som underliggande motiv till hennes uppfattning av 

undervisningen som stressituation.  

Byggnaden och den omgivande miljön säger något om verksamhetens idé och organisering.  

Fast jag hade ju aldrig gått på biblioteket – aldrig- och nu är det ju lite allt möjligt som man går 
in på där. Dom har ju utställningar och till och med det har jag börjat gå och titta på sen jag 
började på Öppna skolan. Ja, och det har jag aldrig gjort förut - jag tror inte jag har tänkt 
tanken. Jag har inte varit intresserad av det. Men det här har ju gett mej lite mer av att läsa 
känner jag, av att jag börjat skolan. (D2)  
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Genom att undervisningen bedrivs i biblioteket sänds viktiga signaler till D2. Hon har blivit 

varse det kulturutbud som kommunen erbjuder: Nu lånar hon böcker på biblioteket och går 

på utställningar, vilket hon aldrig tidigare har gjort.  

Men det är inte bara de yttre förutsättningarna för deltagarnas lärprocesser som är viktiga för att 

undervisningen ska fungera.   

D1: Det känns väldigt bra för det är jämt en trevlig stämning. Fast man är så många olika människor, 
invandrare, utvandrare – alla, det är jämt trevligt å… å skön känsla, tycker jag.  
I: Vad är det som skapar den här trevliga känslan då? 
D1: Jag tror att det är som en mötesplats mitt i Lindesberg där alla möts, inga förutfattade meningar, 
alla jobbar med sitt, det är jätteindividuellt och inga jämför sej med varandra och alla har absolut 
individuella behov vad det gäller både studier och annat stöd man kan behöva ha (D1).   

Mötesplatsens tillgänglighet och en tillåtande atmosfär betyder att D1 trivs med livet i Öppna 

skolan. En paradox kan man tycka att D1 talar om mötesplatsen i Lindesberg samtidigt som hon 

vittnar om betydelsen av att allt är ”jätteindividuellt”. Om var och en håller på med sitt eget kan 

ingen dialog eller något samröre uppstå. D1 kanske kom till skolan fylld av reservation inför de 

förväntningar som hon trodde att skolan skulle ha på henne, men mötet i Öppna skolan kom inte 

att ställa de förväntade instrumentella kraven på henne. Här kanske det ytterst handlar om 

deltagarens rätt till integritet, att inte behöva känna sig ”avslöjad” eftersom alla jobbar med sitt.  

I Öppna skolan studerar man i en miljö som dels ger möjligheter till samarbete och dels till 

enskilda studier.  

Jag jobbar själv men man tar hjälp av andra, och hjälper andra (D4).  

Med allting är det individuellt där. Och det verkar fungera så bra för det är så individuellt (D3).   

Samtidigt bygger verksamheten på att arbetet planeras tillsammans med pedagogen utifrån 

deltagarens förutsättningar och intressen.  

Å allting kan man göra, hur bra som helst. Från att man får vara där och inte vill göra den där 
planeringen vi har gjort tillsammans. Man får sitta och jobba med engelska dataprogram hur 
mycket man vill. Man får hjälp med det... Ja, allt! (D3).  

Men det betyder inte att läraren har makten över undervisningssituationen utan D3 upplever 

att det är hon som har ansvaret för styrningen av studierna och utövar sitt inflytande över 

arbetspassens utformning.  

Jag har nu redovisat hur deltagarna talar om lärande, mötet med andra och undervisningens 

organisering utifrån utsagorna. Nedan ska jag belysa hur lärarna talar om dessa teman. 
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7.3 Hur lärarna förstår avsikten med Öppna skolan 

 Nedan presenteras lärarnas (L) förståelse av avsikten med Öppna skolan som den kommer till 

uttryck i utsagorna. Jag ska i det följande redovisa hur läraren talar om lärande.      

7.3.1 Lärande 

Lärarna upplever att de utgår från deltagarna, deras perspektiv och tilltro till att 

deltagarna kan gå vidare. 

Jag tror att det är jätteviktigt att de förstår att alla kan. Så spelar det ingen roll var man börjar, 
man kan alltid gå framåt. Jag tror att det är vad man behöver ge dom mest. Det här 
självförtroendet som dom egentligen inte har (L2)  

Det handlar mycket om att förmedla budskapet att alla kan lära sig anser L2.Den 

viktigaste faktorn i lärprocessen är att få självförtroendet stärkt hos deltagarna, 

förutsättningar är individuella, men alla kan gå framåt.   

Tidigare skolupplevelser styr deltagares självuppfattning om kunskap och utbildning. 

 I: Varför tror du att dom inte tror att dom kan någonting så att säga? 
L1: Ja, därför att de har misslyckats i skolan, de har inte klarat av det helt enkelt. Och det kan ju 
bero på olika saker. Dels att dom strulade själva eller att det var jobbigt hemma. Eller en del kan 
också skylla på lärare och tycka att dom inte fick den hjälp dom behövde. Förmodligen är det 
sant allt. Men, ja, upplevelsen är ju viktigast så hur dom själva tycker att dom har haft det. Och 
det gäller att skapa självförtroende, att jag faktiskt kan klara av det här. Det är absolut viktigast 
(L1).  

 Många som kommer till Öppna skolan har negativa upplevelser av skolan i bagaget och det 

gäller att förändra deras inställning till studier. Ytterst gäller att deltagaren har tilliten till sina 

egna upplevelser anser L1  

L1 arbetar medvetet med att förändra en negativ syn på skolan och talet om den. Hon vill 

förmedla en positiv bild av utbildning eftersom en positiv bild av en verksamhet skapar positiva 

förväntningar.   

I: Så personlighetsutvecklingen är det viktigaste? 
L1: Ja, och som en bieffekt på det så får man ju förhoppningsvis då en glädje, många är ju 
föräldrar, de flesta är ju föräldrar, dom kan bidra med den positiva synen på skolan till sina barn 
så att som ser med större glädje på skolan och tar vara på det. För det tror jag är det allra 
viktigaste för våra elever i skolan – det dom bär med sig hemifrån. Föräldrarnas syn på kunskap 
och skolan för får dom en positiv blid med sej hemifrån så får dom det lättare i skolan. Annars 
kommer dom att ha ett slags – ja, det blir tröghet annars i systemet för om jag vet hemifrån att 
skolan är inget bra det är bara dåligt så där. Har jag det med mej så blir det svårt att ta sej fram.   
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L1 ser det som viktigt att revidera de negativa bilder som vuxna bär med sig för att de 

inte ska överföra dem till sina barn. Hon framhåller vikten av att deltagarnas negativa 

uppfattningar om studier och skolan inte sedimenteras. Det är istället viktigt att förmedla 

kunskapens positiva effekt på deltagarens hela livssituation och deltagande i samhället.  

I kunskapandet blir deltagarna starka och rustade att möta vardagssituationer.   

I: Vad anser du vara kärnan i verksamheten? 
L1: Ja, jag skulle nästan kunna säga att det är den här kunskapsglädjen. Och vad vi vill förmedla 
som är viktigt jag har tänkt på det här som någon sa: ”Ja, det blev inte så bra med alla mina betyg 
på Komvux, men nu kan jag gå och prata med mina barns lärare och inte känna mej dum!”  Det 
är kanske det att bli stark och känna; ” Ja, jag kan det här. Det är inte främmande ord för mej 
som dom använder och så där utan jag vågar stå på mej själv och säga vad jag tycker”. Så tror 
jag att man kan känna och det gäller inte bara Öppna skolan, utan det är Komvux 
överhuvudtaget, att man får hela tiden bekräftelse på att det jag säger, inte är så dumt och tokigt 
och jag vågar faktiskt stå för det här som jag tycker. Och det gäller ju hela komvux-
undervisningen att man ska tränas i att kunna framföra sina åsikter. Och det handlar ju om 
kunskap. Har jag kunskap så blir jag stark (L1). 

L1 menar att ett syfte med verksamheten är att öka deltagarnas insikt om sin egen kapacitet och 

att söka struktur direkt i verkligheten. I citatet ovan gäller det deltagarens förmåga att uttrycka 

det hon vill få sagt i formella samtal. Kunskap är så mycket mer än betyg i ämneskurser, det är 

att ha självförtroende, att våga göra sin röst hörd och stå för sina åsikter, enligt L1.  

Deltagarna i Öppna skolan ska klara av uppgifter utan att ständigt bli kontrollerade anser L3. 

Nedan ser vi inslag av moralisk fostran, deltagarna ska utvecklas och lära sig att ta ansvar och 

planera för sitt eget lärande. 

Jag tror inte att de kommer att , att... det är i alla fall vår målsättning att de ska inte känna att de 
måste prestera nånting, de ska inte ha dåligt samvete om dom inte kommer. För jag ger inga 
läxor utan de får själva bestämma sig för hur mycket arbete de ska göra. Jag ger bara läxor om de 
uttryckligen säger det. Jag vill ha en uppgift på det här till nästa gång. Det tycker jag ligger en 
del i det här lärandet. Dom är vuxna, de kan ta ansvar osv. Det kan vuxna göra (L3).  

L3 vill eliminera yttre förväntningar och poängterar deltagarens egenintresse av sina studier. 

Lärande och utbildning under ansvar är relaterat till människosyn. Avsikten med Öppna skolan 

är enligt L3 att deltagarna ska arbeta med att förvandla andras förväntningar till egna 

målsättningar. Enligt läraren styr deltagaren studiesituationen och det är inte i första hand läraren 

som avgör vad deltagaren ska ägna sig åt.   

Jag har nu belyst hur lärandet kommer till uttryck i lärarnas utsagor. I nästa avsnitt kommer jag 

att redovisa hur de talar om mötet med andra.   
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7.3.2 Mötet med andra 

Bemötandet av deltagaren lyfts fram som en mycket viktig faktor.  

Handledaren eller vad du nu vill kalla oss för – den relationen är viktig, eller hur? Hur man själv 
är i förhållande till personen som kommer (L3).  

Var och en som kommer till verksamheten får en egen stund med läraren och blir inte jämförd 

med andra.  

Dom blir sedda. Dom blir mycket mer sedda när man kan sitta ensam med dom. Och så får dom en annan 
sak också – de blir inte jämförda (L2).  

Deltagarna behöver inte jämföra sig med andra när studierna är individanpassade. Läraren 

däremot har all sin erfarenhet med sig i bagaget, vilket innebär att jämförelse förekommer 

medvetet eller omedvetet.  

En aspekt går ut på att lyssna, både på vad som sägs och hur det sägs. Det är viktigt att skapa en 

relation som präglas av förtroenden och tillit för att kunna ta del av, och förstå hur den 

studerande går tillväga i själva lärprocessen. 

Jag tror att det här intresset för att se närmare på den enskilde hur den gör och tänker har gett mej 
mycket på Öppna skolan. Att prata med dom, hur lär dom från det att de kommer dit... tankar och 
attityder till sitt eget lärandet tills dess att man kan få dom att sätta sig ner framför datorn. Datorn 
är jätteskrämmande. För en del kvinnor är den ju det (L3).  

Här framgår hur läraren försöker förstå och ta del av olika individers sätt att se på sitt lärande 

och arbetar med att få de studerande att lära sig att lära, i detta fall att våga använda datorn som 

ett hjälpmedel.   

Bemötandet i mötet framhålls av L1.   

Det absoluta bemötandet Det absoluta intresset från lärarens sida till eleven så att de känner att 
dom betyder nånting även för lärarna. Det tror jag – hoppas jag att vi kan förmedla att också vi lär 
oss av dom (L1).  

Det ömsesidiga mötet med deltagaren är det väsentliga, själva kärnan i arbetet. Mötet är inte bara 

viktigt för deltagaren. L1 hoppas att deltagarna förstår att mötet är betydelsefullt för henne 

personligen. Därmed utrycker hon en önskan om hur det bör vara. Men är det så?   

Med det relationella perspektivet lyssnar läraren in vem deltagaren är genom att själv bli delaktig 

i deltagarens möjligheter att nå framgång.  

Man står precis på samma plattform. Det absolut viktigaste i det hela det är att eleven känner att 
den är respekterad för den är. Och att man inte alls har nån värdering på personen i fråga, en 
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negativ värdering. Det tror jag absolut att dom känner att vi – ja, du är den du är och här bemöts 
du på det sättet. Jag vet inte hur jag ska förklara det men det tror jag är jätteviktigt (L1).  

Det handlar om respekt och varsamhet mot dem som L1 möter i verksamheten. Deltagarna ska 

inte känna sig underlägsna utan ha en jämlik relation med läraren. Mötet ska, enligt L1, vara ett 

samtal mellan jämlika parter som lyssnar på varandras synpunkter och visar respekt för 

människors lika värde.   

I detta avsnitt har jag redogjort för hur synen på mötet med andra framstår i lärarnas utsagor. Jag 

ska nu belysa hur lärarna talar om undervisningen organisering.    

7.3.3 Undervisningens organisering  

Miljön och sociala betingelser är av största betydelse för att organisera kommunikation 

och lärande.   

Så tycker jag att det är bra att det är lite avspänt – de ska kunna ha lite roligt, lite nya möten och 
fikat. Så tror jag faktiskt att det är viktigt precis som här att fikarummet är en liten oas, dit folk 
kommer för att byta lite tankar och åsikter. Alla dom där faktorerna - det är ju så många. Sen är 
det ju naturligtvis viktigt med redskapen, alltså (L3).   

L3 ser sin roll som organisatör av social samvaro för att underlätta och variera 

lärprocessen för deltagarna. Dessa ska också erhålla verktygen för lärandet.   

I verksamheten förekommer ingen förutbestämd sammansättning av deltagare i grupper. 
Många har sagt ”va tråkigt att sitta där en och en” men dom gör inte det. Det kan vara 10 stycken 
som sitter där, och bland dom uppstår det enorma relationer. Dom hittar varandra, de har nya 
nätverk som öppnar sig. De behöver inte diskutera sina ämnen för dom läser olika saker (L2).  

Enligt L2 uppstår relationer spontant bland deltagarna i Öppna skolan. De kan dela 

erfarenheter utan att behöva diskutera studier och resultat eftersom alla har 

individanpassade studier.  

I Öppna skolan finns de förutsättningar som behövs för att arrangera goda lärsituationer 

anser L3. 

Det är roligt med Öppna skolan för där får man åstadkomma det (god lärsituation). Ja, man får börja 
där man är, knyta an till vad man är intresserad av man får det lite roligt att jobba med. Också att du 
kan ha en avspänd situation och vara delaktig, aktiv och framför allt få producera (L3).  
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Deltagarna ska vara delaktiga i planering och genomförande. Undervisningen ska vara 

avspänd och lustfylld och inspirera deltagarna till att producera.  

L2 utgår från att deltagarna har olika förutsättningar och olika behov. Biblioteket blir en bas för 

material som kan nyttjas i studierna.  

Var och en behöver sitt. Så det jag gör för den ena det behöver jag inte göra för den andra. Jag 
måste sitta och berätta för en. Säg att jag har Renässansen så kan jag sitta och berätta allt om 
Shakespeare, Cervantes för en som vill lyssna. Och en som jag ser är självgående då kan jag dra 
ut några intressanta artiklar eller visa på några bra böcker i biblioteket. Läs den här. Då går som 
hem och gör det. Så det är alldeles upp till person men jag förändrar ingenting på det sättet utan 
det är absolut individanpassat. Det är skräddarsytt (L2).  

L2 ska vara tillgänglig för och tillmötesgå alla deltagare. Det är viktigt för henne att vara följsam 

och låta individens behov styra om hon ska föreläsa, berätta eller handleda avsnittet om 

Renässansen. Hon är öppen för olika arbetssätt eftersom hon anser att en del behöver mycket 

stöd och andra är mer eller mindre självgående.   

Det är emellertid inte alltid så uppenbart vad individen vill och behöver anser L1.   

Många gånger får man tolka deras tankar och känslor och hitta vägar då för att det ska vara bra 
för dom. För det är aldrig lika med två elever. Utan det är alltid på olika sätt (L1).  

Det krävs då intuition och en fingertoppskänsla för att kunna möta deltagaren.  

I planering av studier anser L1 att det är av vikt att deltagaren får möjlighet att söka sig fram på 

det sätt som passar individen bäst.  

Men många elever kommer väldigt ofta och regelbundet. Dom lär man känna väldigt bra och då 
vet man precis vad det är dom behöver för kunskaper. Dom kan berätta, också visa på olika sätt 
vad det är dom vill ha. Det tror jag är det allra bästa med den här verksamheten, att man lär 
känna varje individ väldigt väl. Då man kan läsa deras önskemål så att säga. De kan ha 
specialiteter som de vill arbeta med. Men framför allt elevernas ambition det är det som är det 
roligaste med komvux-elever (L1).  

L1 måste vara lyhörd för deltagarens behov så att planering och upplägg blir så bra som möjligt 

för varje enskild individ. I dialogen lotsas deltagaren vidare i dennes strävan att nå sina 

personliga mål. För att en lärare ska kunna etablera en nära relation krävs att hon kan känna in 

hur deltagare har det. Regelbundenhet lyfts fram som en viktig faktor i det individuella 

studieprogrammet.   

L3 ser verksamheten som en sluss och brygga inom vuxenutbildningen.  
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Jag tror att vi ska vara en slags dörr utåt dit människor kommer för att få råd och tips och pröva på. 
Och sen naturligtvis att det måste finnas en dialog mellan dom som jobbar ute i övriga 
vuxenutbildningsverksamheter. För annars vet du så blir det bara pålagt gör si gör så (L3).  

En av Öppna skolans uppgifter är att tillgodose det behov som finns att få pröva på studier, anser 

L3. Sedan kan individer gå vidare i andra utbildningsformer förutsatt att man samverkar inom 

vuxenutbildningen i kommunen. Men det innebär ingalunda att man är nöjd med de 

organisatoriska förutsättningarna för ett bra samarbete runt individer som söker sig till 

utbildning. 

Eftersom vi inte har haft en gemensam syn på hur vi ska jobba med vuxenutbildningen ( i 
kommunen). Ja, någon slags 3-årsplan eller att man satte sig ner. Jag tänker ofta i ett 3-års 
perspektiv när det gäller böcker. Det kan jag känna nu att det är ju väldigt frustrerande. Hur ska 
det gå med Öppna skolan? Får den vara kvar? Vad kan man tänka sig för alternativ? Vad finns 
det för idéer att utveckla? Eftersom de här diskussionerna kring vuxenutbildningen, vad ska 
Masugnen sköta, och vad ska Lindeskolan sköta handlar om revirtänkande lite grann. Det är i 
allt det här- då får man bestämma sig (L3).   

L3 efterlyser samverkan inom vuxenutbildningen för att kunna utföra uppdraget. Hon ställer krav 

på att det ska finnas en plan och gemensam syn på vuxenundervisningen så att den kan 

organiseras på ett vettigt sätt istället för det revirtänkande som nu råder. Man kan skönja en 

frustration över en otydlig organisation. Däremot anser sig lärarna ha fria händer att utforma den 

praktiska verksamheten utifrån givna ramar. De ser sig själva som en självständig grupp som fått 

stöd för att genomdriva sina idéer hos rektor för verksamheten. 

I: Efterlyser du mer dialog i verksamheten? 
L3: Nej, jag tycker inte att det är det som har varit problemet. Vi har ju varit nära till Britt hon 
har varit vår chef och lämnat mycket till vår självständiga grupp att jobba på. Jag känner inte att 
jag har saknat det. Så vi har fått göra det vi har velat göra och hon har stöttat idéer och tankar. 
Det tycker jag har varit bra med Britt. Det är värre där dom kommer och säger gör si eller så och 
på tvären och styr, och tar bort lust att göra lite extra. Man får omsätta idéer som man har. Då 
kan man åka och köpa grejer, fixa möbler eller vad det är. Det här blir bra det kommer att funka. 
Det här blir kul – man för utrymme för det. Och det känner jag med Britt, hon har gett oss fria 
händer. Det är också inte så lätt för henne att se hur man ska driva den här verksamheten. Hon 
har inte heller suttit och haft ett övergripande ansvar för vuxenutbildningen. Men det är ju något 
som har vuxit fram de här senaste åren. Och så får vi väl växa i det då. Nu vet jag inte vad det 
blir för resultat av de här diskussionerna eftersom vi nu ändå ska tillhöra Lindeskolan (L3).  

Uppenbarligen anser läraren ovan att Öppna skolan är en isolerad verksamhet utan tydlig 

organisatorisk tillhörighet. Vem har det övergripande ansvaret för verksamheten? Hur ska 

verksamheten drivas? Dessa frågor har L3 inget svar på.  

7.4 Summering av aktörernas förståelse av Öppna skolan 

Öppna skolan har en mångfacetterad funktion enligt deltagarna. Den fyller en kompensatorisk 

funktion i deltagarnas upplevelser av tidigare skolors tillkortakommanden.  Lärandet tar sig 
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uttryck i nya erfarenheter och insikter.  Deltagarna ser nyttan med sina studier. En deltagare 

uttrycker att ”man lär sig att lära framför allt”. De upplever att de har nytta av skolan för sin 

personliga utveckling såväl som för framtida studier och profession.   

Öppna skolans betydelse som mötesplats lyfts fram. Relationer är avgörande för deras upplevelse 

av nytta av skolan ”man lär av varann” och mötet med invandrare är viktigt ”så att man inte blir 

för svensk”. En social-emotionell syn på mötet med läraren dominerar. En deltagares upplevelse 

av relationen till sin lärare är avgörande för hur hon ser sig själv i skolan. Men även en 

professionell syn på läraren som kunnig, framträder i utsagorna.  

Studiernas organisering möjliggör deltagareinflytande på form och innehåll. Deltagarna upplever 

att de styr sin lärandeprocess och har möjlighet till flexibilitet. Det framkommer också en positiv 

syn på rätten till integritet. Ingen behöver lägga sig i vad den andre gör eftersom ”alla har fullt 

upp med sitt”. Öppna skolan har också stimulerat deltagare till att använda bibliotekets resurser 

på olika sätt. 

Lärarna ser som sin främsta uppgift att stärka självförtroendet hos deltagarna och att skapa goda 

lärandemöjligheter. De lyfter fram deltagarnas rätt till självbestämmande och respekt. En lärare 

uttrycker vikten av att deltagare får utveckla sin potential och lära sig lita på att de kan genom att 

förvandla andras förväntningar till sina egna.  

Mötet med deltagaren ska präglas att ett förhållningssätt som inger tillit och respekt. En lärare 

uttrycker att det är viktigt att deltagarna förstår att de betyder något för lärarna, vilket delvis 

bekräftas i en av deltagarnas syn på mötet och den gemenskap hon upplever med läraren.  

Deltagare ska inte behöva jämföra sig med andra deltagare anser lärare. Mycket går ut på att 

kompensera för tillkortakommanden i deltagarnas tidigare upplevelser av möten med pedagoger. 

Möten med andra deltagaren ger även sociala kontakter utanför studiesituationen enligt en lärare.   

Undervisningen organiseras kring deltagarens behov så att upplägget passar varje enskild 

individ. Lärarna vill skapa deltagarnas förtroende för organiserat lärande. Biblioteket blir basen 

för material och aktiviteter. Rummets utformning möjliggör enskilda studier såväl som studier i 

grupp. De organisatoriska förutsättningarna för att samarbeta runt individer som söker sig till 

vuxenutbildning är bristfälliga anser en lärare.  
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I detta avsnitt har jag belyst hur deltagare och lärare resonerar kring avsikten med Öppna skolan. 

I nästa avsnitt kommer jag att analysera hur deltagarna och lärarna resonerar kring Öppna skolan 

utifrån K1, K2 och K3.  

7.5 Öppna skolan som professionell verksamhet 

Om Öppna skolan ska ses som en professionell organisation krävs att den utvecklas och drar 

lärdom av sina erfarenheter. Det överordnande är att reflektionen, att lärarnas tankar om sina 

handlingar, lärande och verksamhetsmålen står i fokus. Genom tillämpning av Dales 

kompetensmodell vill jag besvara frågan huruvida deltagares och lärares föreställningar om 

verksamheten i Öppna skolan stämmer överens med målsättningen med den. För att skapa 

fördjupad förståelse av Öppna skolan och dess verksamhet använder jag Dales tolkningsmodell 

(1999). 

Kompetensnivåer (K) 
Genomförande (K1)   

Planering (K2) 
Utvärdering   

Problematisering (K3) 

Utfallskategorier

 

Hur?   

Vad? 
Vem? 
När?  

Varför? 

Exempel på utsagor som söks 
Hur ser de intervjuade på verksamheten och 
dess genomförande? Vilka metoder används  

Vad ingår i verksamheten? Vilket innehåll 
framhålls? Vad påverkar valet av innehåll? 
Vem deltar? När genomförs olika aktiviteter?  

Varför genomförs verksamheten? Hur sker en 
omtolkning av utsagor på K1- och K2-nivån 

Figur 3: Hur olika kompetensnivåer relateras till olika utfallskategorier, vilka i sin tur utgör 
svar på ett antal frågor. Vidare exempliggörs vilka utsagor som knyts till olika utfallskategorier 
och kompetensnivåer (Gustavsson 2005).  

Tolkningen beskrivs i termer av avsikt, genomförande, planering och utvärdering. Avsikten 

bygger på det tänkta, det vill säga måldokument, och det faktiska - med andra ord hur 

verksamheten Öppna skolan kom att bli, baseras på intervjuerna. Jag kommer att karaktärisera 

svaren utifrån genomförandeaspekter (K1), planeringsaspekter (K2) och reflektionsaspekter (K3) 

sett ur lärarperspektiv och deltagarperspektiv och skrivningen i måldokumentet.  

Min andra fråga lyder således: 

Hur är dessa föreställningar relaterade till avsikten med Öppna skolan?  

7.6 K1 och avsikten med Öppna skolan 

Avsikten med Öppna skolan är bland annat att finna nya former för lärande i miljöer som kan 

attrahera människor med begränsad utbildningstid.  Jag vill därför bland annat söka svar på 

frågan huruvida genomförandet av undervisningen i Öppna skolan samspelar med dess 
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målsättning. Genomförs undervisningen så att den möjliggör ett inre samspel mellan lärarens 

aktiviteter och deltagarnas aktiviteter i förhållande till de uppsatta målen? Beskrivningen av det 

faktiska grundar sig på intervjuer med deltagare och lärare, det vill säga hur deltagare och lärare 

talar om undervisningens genomförande i Öppna skolan. Tolkningen beskrivs först i termer av 

genomförande (K1 Dales modell). Det betyder att förhållandet pedagog/deltagare, kvalitén i 

utformningen av aktiviteterna för lärande, och metoder som används för att organisera, planera 

och undervisa, kommer att stå i fokus i detta avsnitt.   

I det följande kommer jag att tolka genomförandeaspekter i utsagorna. Först kommer jag att 

karaktärisera svaren utifrån ett deltagarperspektiv och i nästa avsnitt utifrån ett lärarperspektiv.   

7.6.1 Deltagarperspektiv  

Hur ser deltagarna på verksamheten och dess genomförande? Vilka metoder används? 

Deltagarna arbetar i grupp eller enskilt efter eget val. De väljer om de vill sitta i rummet som 

utgör Öppna skolan eller i angränsande rum i biblioteket.  

Jag kan sitta i själva lokalen Öppna skolan eller jag kan sitta ute i biblioteket och läsa och om jag 
har någon fråga kan jag gå in till läraren. Det är ett jättebra sätt. Det finns många grupper som 
sitter där och som jag kan ha rast med och dricka kaffe och prata (D3).  

Man kan vara anonym men man kan beblanda sej. Man kan vara precis som man vill. Ingen lägger 
sig i vad man gjort, vad man gör eller ... Ingenting. Det tycker jag är skönt (D1)  

Det råder inga uttalade krav på att deltagarna måste vara med i den sociala gemenskapen. Vill 

man vara inkluderad i gruppen får man vara det, men man kan likaväl välja att arbeta enskilt.  

Deltagaren beslutar själv om form och innehåll i studierna och upplever att studierna 

bedrivs på ett annorlunda sätt i Öppna skolan än i den reguljära undervisningen.   

De är inte så som i skolan. Man har stor frihet att välja själv och man kan lära sig språket snabbt. 
Man kan läsa och skriva mer och läsa det man själv vill, det är mycket bra (D3).  

En deltagare beskriver hur viktigt det är med det pedagogiska stödet hon får i verksamheten  

... Lite då det här pedagogiska stödet är det nog för mej. Lite… att dom har mindre elever, 
dom har tid att sitta lite bredvid en och prata lite och förklara. Ja, individuell hjälp. Och för 
mej är det egentligen mycket det här stödet. Det är nog bara nåt som sitter med sen jag var 
liten har jag kommit på. För så fort någon hjälper en och sätter sig – då går det bra. Men så 
fort jag blir själv, och så var jag jämt när jag var liten, då blev jag stökig istället (D2).  

För en oerfaren deltagare kan lärarens roll vara av avgörande betydelse. D2 behöver hjälp 

och stöd för att gå vidare i lärprocessen, men ibland kanske det räcker med vetskapen att 

man kan få hjälp om det skulle behövas. I citatet framkommer bakomliggande orsak –verkan 

relationer i deltagarens reflektion över sin tidigare upplevelse av undervisning. När hon inte 
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hade hjälp och stöd, blev hon ”stökig”. Skolan kan då ha förstärkt känslan av att vara 

oduglig och lett till psykisk vanmakt.   

En deltagare kommer för att få stöd i andra studier.  

 Jag hade jättejobbigt att skriva på datorer när jag började på Komvux. Hon (lärarassistenten) 
hjälpte mej så att jag inte fastnade varje gång jag inte klarade av datorn. Det var jättebra tyckte 
jag. Det är inte lätt att sitta själv hemma och skriva på en dator om man aldrig har gjort det 
tidigare Jag tycker att det går mycket bättre för mej att studera om jag har tillgång till hjälp, sen 
kanske jag inte behöver den alla gånger. Det är mer en psykologisk trygghet för mej (D1).  

Har man inte självtillit och personlig trygghet är det svårt att vara i en lärande situation. 

D1 vittnar om den psykologiska trygghet hon upplever att hon får av personalen i 

Öppna skolan. Exempelvis hur hon fick det stöd hon behövde för att lära sig att hantera 

datorn.   

D3 uppskattar att hon får bestämma själv över undervisningssituationens utformning.  

Man kan läsa och skriva mer och läsa det man själv vill - det är mycket bra. Ja, jag tycker också 
det är bra att läraren är väldigt nära kan man säga (D3).  

I Öppna skolan har D3 frihet att välja vad hon vill läsa och kan producera så mycket hon 

själv vill. Hon styr sitt lärande utifrån sina behov och sina intressen.  Trots att D3 själv 

bestämmer vad hon ska läsa uppskattar hon att läraren är ”nära” och tillgänglig.  

 I det självstyra lärandet är det individen som bestämmer tempot.   

Det var inte det här att du måste göra en hel bok för att få det här. Utan det var att ta bit för bit 
för att lära grunderna ordenligt istället. Och det fick ta den tid det tog. Det tror jag var viktigt 
(D4).  

Nu hetsas D4 inte av att han måste hålla ett visst tidsschema utan lär sig grunderna som 

får ta den tid det tar. Han uppfattar tiden som en viktig restriktion som påverkar lärandet 

indirekt. När en deltagare inte behöver vara synkron med någon annan är det ingen som 

bryr sig om hur mycket tid den enskilde har satsat. Givetvis gäller det motsatta, att de 

som är extremt snabba blir uttråkade i en synkron kommunikation.  

I: Du säger att du lär dig mer på Öppna skolan än i skolan, varför är det så? 
D3:Ja, för att det finns mer tid...man kan sitta längre tid och få mer gjort än på de få timmar vi har 
på skolan. Jag lär mig mycket snabbare här genom att man kan få kontakt med svenskar också 
(D3).   

D3 tycker att tempot är för långsamt i den vanliga klassen och kommer till Öppna skolan 

för att få längre arbetspass och för att få träffa svenskar. 
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Öppna skolan är också en arena för sociala och kulturella möten.  

... det är ju det här att man har fått kontakt med en annan kultur där. Jag kanske har fått prata 
engelska t ex, jag har fått förklara ett svenskt ord för en invandrare. Jag har ju också fått deltaga på 
ett annat sätt i den undervisningen. Dom (invandrarna) är ju otroligt öppna och vill ha hjälp av alla 
människor. Det spelar nog ingen roll om det är lärare eller ej. Och jag ser ju vilket nätverk det har 
blivit med invandrarna och svenskarna på Öppna skolan. Dom träffas och äter ihop och får lära sig 
om varandras kulturer. Jag tycker det är helt otroligt egentligen (D2).  

Här utvecklar deltagare nätverk som är interkulturella och sträcker sig utanför 

undervisningssituationen. Deltagaren känner sig involverad i själva undervisningen och 

hjälper till utifrån sina förutsättningar med att förklara ord i det svenska språket. Dessutom 

får hon träning i att gripa in och använda engelska för att kommunicera. Genom samverkan 

inhämtas kunskap på ett informellt sätt. Den sociala interaktionen i citatet ovan kan ses som 

bas för ett ömsesidigt lärande. 

.  
En deltagare framhåller vikten av att även som vuxen bli bekräftad. Hon känner att hon blir sedd 

i mötet med pedagogerna i Öppna skolan.  

Alla så vill vi ha bekräftelse oavsett om du är barn eller stor så är det ju. Vi vill ha uppskattning 
– det är ju roligt eller hur?  Man piffas liksom upp av det. Och det tycker jag att dom har varit 
otroliga på (D2).   

Det framgår att den bekräftelse D2 får i Öppna skolan har varit gynnsam för hennes 

personliga utveckling. Det har lett till att hon känt sig upprymd och glad.   

Genomförandet uppfattas av D3 som en kreativ aktivitet.   

Dom lär mej lära mej svenska på ett kreativt sätt. Dom sa att jag måste låna böcker från biblioteket 
och läsa och sen skriva. Det är ett väldigt bra sätt om man vill lära sig språket snabbt (D3).  

Denna metod skiljer sig från andra metoder som deltagaren tidigare har erfarit i 

undervisningen och inser att det här sättet är effektivt. Citatet tyder på att hon tidigare 

deltagit i en mer styrd undervisning. Genom förnyade ”kreativa” arbetsformer har hon 

upptäckt hur hon kan tillägna sig svenska språket snabbare. Romanläsning och skrivande har 

en positiv effekt på hennes språkutveckling. Hon måste själv förse sig med böcker från 

biblioteket och har kommit underfund med att hon lär sig genom att producera.   

7.6.2 Lärarperspektiv  

Hur ser lärarna på verksamheten och dess genomförande? Vilka metoder använder de?  
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Läraren nedan strävar efter att erbjuda en utbildning som utgår från individernas behov 

och önskemål  

Man kan hitta sin egen metod till att lära. Man har datorer och bandspelare och allt sånt där. Och 
man kan också variera. Det blir aldrig enahanda. Först kan man sitta ett tag vid datorn och jobba 
sen kanske man skriver rent och så gör man nåt helt annat (L2).   

L2 gör deltagarna förtrogna med lämpliga arbetssätt och arbetsformer och visar på hur 

dessa kan varieras. Hon vill undvika att studierna ska upplevas som monotona och 

vanemässiga.  

L3 vill hjälpa deltagarna att hitta rätt genom att ha avspända informella möten 

Ja, att man får börja där man är, knyta an till vad man är intresserad av man får det lite roligt att 
jobba med. Också att du kan ha en avspänd situation och vara delaktig, aktiv och framför allt få 
producera. Om vi nu ska prata om engelskan så är det att producera – att använda språket (L3).   

Produktionen är viktig anser L3. Det gäller att skriva och tala och att vara delaktig i 

undervisningen. I producerandet blir deltagaren aktiv och uttrycker sig med egna ord.   

Undervisningen anpassas efter individens behov i Öppna skolan.  

I vanliga skolan finns inte utrymme för det här sättet att arbeta. Även om jag har dom 
(ungsomseleverna) en hel förmiddag så hinner jag inte med var och en på samma sätt som jag 
gör här- det blir mer en programmerad situation (L3).   

L3 anser att man inte tvingas in i den rationella undervisningssituationen i Öppna skolan 

som gärna infinner sig i klassrumsmiljöer. Det stora antalet elever som läraren träffar i 

den ”reguljära” undervisning innebär att den undervisningsformen framstår som 

”programmerad”. Det finns inte tid att individanpassa undervisningen som hon nu kan 

göra i Öppna skolan.   

Att individualisera blir att se individen och anpassa undervisningsformen till den 

enskildes behov och förutsättningar.  

Var och en behöver sitt. Så det jag gör för den ena det behöver jag inte göra för den andra. Jag 
måste sitta och berätta för en. Säg att jag har Renässansen så kan jag sitta och berätta allt om 
Shakespeare, Cervantes för en som vill lyssna. Och en som jag ser är självgående då kan jag dra 
ut några intressanta artiklar eller visa på några bra böcker i biblioteket. Läs den här. Då går som 
hem och gör det. Så det är alldeles upp till person men jag förändrar ingenting på det sättet utan 
de är absolut individanpassat. Det är skräddarsytt (L2).  

L2 individualiserar arbetsformer och växlar mellan handledning och individuella 

genomgångar. En del är självgående andra behöver mycket hjälp.   
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Deltagarna ska lära sig att ta ansvar och planera för sitt eget lärande i Öppna skolan. 

Det är i alla fall vår målsättning att de inte ska känna att de måste prestera nånting, de ska inte ha 
dåligt samvete om dom inte kommer. För jag ger inga läxor utan de får själva bestämma sig för 
hur mycket arbete de ska göra. Jag ger bara läxor om de uttryckligen säger det: ”Jag vill ha en 
uppgift på det här till nästa gång.” Det tycker jag ligger en del i det här lärandet. Dom är vuxna, 
de kan ta ansvar osv. Det kan vuxna göra (L3).  

Här genomsyrar en syn på deltagarna att de får ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Det är 

en del i den demokratiska fostran att vuxna ska ta ansvar och själva bestämma om, när och hur 

de ska studera anser L3.    

Man utgår ifrån att deltagarna inte jämför sig med varann utan styrs av egna intressen och 

önskemål.  

Dom blir sedda. Dom blir mycket mer sedda när man kan sitta ensam med dom. Och så får dom 
en annan sak också – de blir inte jämförda. I en klass så är det alltid att man jämför sig med 
varann för att alla kör ju samma kurs mer eller mindre. Men här är det ingen som vet vad var och 
en läser (L2).  

Läraren hävdar att deltagarna inte blir jämförda. Indirekt sker hela tiden en jämförelse 

utifrån den erfarenhet en pedagog har med sig. Det är omöjligt att undervisa i ett vakuum. 

Det är ofrånkomligt att pedagogens bakgrund, kunskaper och erfarenhet ligger till grund 

för förståelsen av en individs situation. Däremot är det inte en jämförelse av personer i 

den bemärkelsen att man jämför de som är fysiskt närvarande i rummet. Den typen av 

jämförelse kan inträffa i klassrummet då var och en arbetar med likartade uppgifter.    

 Gemensamma diskussioner kring ord, frågor eller händelser blir spontana inslag i 

verksamheten 

Och sen, då och då, händer det att vi tänker på någonting tillsammans i gruppen. Det kan vara 
några ord eller nånting som har hänt eller nån som vill ha hjälp med någonting som dom inte 
klarar av. Då blir alla uppmärksamma på det och så diskuterar man en stund. Ja, sen så sätter sig 
var och en med sitt jobb. Det behöver ju inte ha med ämnet man studerar att göra – det kan vara 
världspolitik eller någonting annat som har hänt eller bara några ord som någon inte förstår. Så är 
alla med och lyssnar. Någonting man slår upp i Bonniers lexikon. Och då är alla med och lyssnar 
och lär sig lite grann. Och vi också som är personal för vi kan ju inte allt (L1).  

Pedagogerna arbetar målmedvetet med att successivt stärka självförtroendet hos 

deltagare. L1 anser att det är viktigt att förmedla glädje i kunnandet.   

I: Vad anser du vara kärnan i verksamheten? 
L1: Ja, jag skulle nästan kunna säga att det är den här kunskapsglädjen. Och vad vi vill förmedla 
som är viktigt jag har tänkt på det här som nån som sa: ”Ja, det blev inte så bra med alla mina 
betyg på komvux, men nu kan jag gå och prata med mina barns lärare och inte känna mej dum!” 
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Det är kanske det att bli stark och känna ja, jag kan det här. Det är inte främmande ord för mej 
som dom använder och så där utan jag vågar stå på mej själv och säga vad jag tycker.   

L1 uttrycker att det genom deltagande i verksamheten har skett förändringar i den studerandes 

livsvärld vilket ur hennes synvinkel är en framgång. Deltagaren har fått bättre självförtroende. 

Nu törs hon tala med lärare utan att känna sig hämmad och underlägsen. Det är glädje i 

kunskapen. Det typiska som händer här är att när deltagare har inlett sina studier förändras 

motiven. Läraren uttrycker att deltagaren har kommit till insikt om att utbildningen har ett värde 

i sig. Värdet av utbildningen blir uppenbart när individen kommer i kontakt med det. Deltagaren 

hade initialt en instrumentell syn på utbildning men kom att inse att kunskapen har ett 

bruksvärde. Utifrån det relationella perspektivet är målet i sig något som kan förändras under 

resans gång. Eftersom meningen med att lyckas uppstår i det sociala samspelet är inte målet 

synonymt med att lyckas. I fallet ovan var det yttre målet att få bra betyg medan det inre kan ha 

varit något annat som man initialt inte kan verbalisera.   

Det är viktigt att skapa en positiv inställning till lärandet i hemmet och lägga grund till ett 

livslångt anser L1. 

I: Så personlighetsutvecklingen är det viktigaste? 
L1: Ja, och som en bieffekt på det så får man ju förhoppningsvis då en glädje, många är ju 
föräldrar, de flesta är ju föräldrar, dom kan bidra med den positiva synen på skolan till sina 
barn så att som ser med större glädje på skolan och tar vara på det. För det tror jag är det allra 
viktigaste för våra elever i skolan – det dom bär med sig hemifrån. Föräldrarnas syn på 
kunskap och skolan för får dom en positiv blid med sej hemifrån så får dom det lättare i skolan. 
Annars kommer dom att ha ett slags – ja, det blir tröghet annars i systemet för om jag vet 
hemifrån att skolan är inget bra - det är bara dåligt så där. Har jag det med mej så blir det svårt 
att ta sej fram (L1).   

I detta fall handlar det inte bara om en förändring i en individs kompetens men också en insikt 

om den betydelse synen på kunskap och skolan har för nästa generation.  Föräldrars inställning 

och attityd till studier har stor betydelse för hur barnen kan ta vara på skolans undervisning 

hävdar L1.   

7.6.3 Summering av K1 

Utifrån K1 kan jag analysera om aktiviteterna i genomförandet av undervisningen stämmer med 

den önskade utvecklingen av deltagarna enligt målformuleringen för verksamheten. Utformas 

undervisningen så att den möjliggör ett inre samspel mellan lärarens aktiviteter och deltagarnas 

aktiviteter i förhållande till de uppsatta målen? Min tolkning är inriktad på att utveckla 

beskrivningar genom analys av aktörernas berättelser. Jag försöker på så vis gestalta en upplevd 

verklighet. Det är emellertid osannolikt att upplevelsen av verksamheten är lika hos deltagare 
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och lärare eftersom de har olika relationer till Öppna skolan. Utifrån föreställningar som 

framträtt vid intervjuerna har jag sammanfattat materialet punktvis.  

Förhållningssätt lärare/deltagare: 

Mötet mellan pedagog och deltagaren beskrivs delvis som relationistiskt, läraren försöker att 

sätta sig in i vem deltagaren är utan att först och främst dokumentera tidigare resultat. Det 

positiva bemötandet bekräftas av deltagarna. De känner tillit och upplever att de blir sedda och 

bekräftade. En deltagare känner sig upprymd av den uppmuntran och det stöd hon får i 

verksamheten. 

Pedagogiskt förhållningssätt:  

Inflytande på studiernas utformning och planering av kurs relaterar till hur deltagaren lär sig att 

lära, enligt lärarna. Metakognition, det vill säga hur deltagarna förstår hur de tillägnar sig 

kunskap och former för hur kunskaper kan tillägnas, betonas av både deltagare och lärare. Först 

och främst gäller att stärka deltagarnas självförtroende. En viktig aspekt i förhållningssättet 

handlar om att inte forcera men gå fram med små steg eftersom ett av de övergripande målen är 

att bygga upp deltagarnas självtillit. Det gäller att få deltagaren att inse att hon kan lära sig och 

att det får ta tid. Vissa likheter i synen på förhållningssättet framträder i utsagorna. Deltagare 

vittnar om betydelsen av att lärarna har tid att ägna åt dem, så de får det stöd och trygghet de 

anser sig behöva. Av deltagarnas utsagor framgår att kommunikation i termer av gemenskap och 

tid är viktiga. Deltagarna blir delaktiga i en gemenskap där de blir sedda och respekterade för 

den de är. 

Arbetsformer och arbetssätt: 

Deltagarna upplever att de styr studierna och att arbetssätt lätt kan varieras och anpassas. Enligt 

läraren styr deltagaren studiesituationen och det är inte i första hand läraren som avgör vad 

deltagaren ska ägna sina studier åt.  Arbetsformen präglas av att deltagarens aktiva roll 

säkerställs på olika sätt. Både lärare och deltagare anser att undervisningssituationen inte är så 

statisk som i ett klassrum. Deltagaren planerar utifrån sina egna speciella intressen tillsammans 

med läraren. Men det är upp till deltagaren att följa sin planering. Deltagarna styr arbetspassens 

längd och tempo och huruvida de vill arbeta tillsammans eller enskilt. Tidpunkt och plats för 

studiearbetet avgör deltagaren inom ramen för verksamhetens givna ramar. Genom att prova 

olika former kan deltagaren bli medveten om sitt sätt att lära samt bestämma över innehåll. Man 

handleds individuellt och får hjälp och stöd i den mån man önskar. Hos lärarna framträder 

synsättet att samverka med andra har betydelse för lärandet och de uppmuntrar till samtal och 

diskussioner. Aktiviteter som diskussioner och gruppsamtal bygger på valfrihet och öppna 
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frågor. Samtliga deltagarna ger uttryck för att lärandet inte är en enskild process utan något som 

pågår i samspelet med andra. En viktig del är kontakten med och relationen till andra människor.   

Deltagarna tar fasta på den valfrihet miljön erbjuder. Man behöver inte beblanda sig. Men 

samverkan med andra kan också vara betydelsefullt. Läraren vill framför allt att deltagarna ska 

producera. En deltagare lyfter fram det kreativa arbetssättet, hon får själva konstruera och skapa 

med det språk som hon tillägnat sig. Pedagogerna ger deltagarna verktygen för att de ska kunna 

blir mer självständiga i sin lärprocess och ta ansvar för sina studier och att lära för livet.   

Möten och engagemang  

Deltagarna anser att Öppna skolan är en arena för sociala och kulturella möten. De uttrycker sig 

entusiastiskt om verksamheten. Kommunikationen är ett viktigt led i deltagarens förståelse av sin 

egen betydelse och inger en känsla av meningsfullhet. Deltagarens sociala nätverk är viktigt både 

vad beträffar trivsel och lärandet. I Öppna skolan får deltagare ta del av andras (i vissa fall 

invandrares) situationer. Deltagarna talar om möten med andra deltagare som viktiga i 

kunskapsbildningen. Genom att ta del av andras erfarenheter skapas förutsättningar för att man 

ska upptäcka andra perspektiv än de man själv har, säger en deltagare. Det vidgar hennes vyer 

och har med tanke på hennes framtidsplaner ett specifikt bruksvärde. I mötet får deltagare också 

möjlighet till att stötta andra i lärandet. Att ha olika roller dels som studerande och dels som 

”hjälplärare” till invandrare Det gör individen mer tillfredsställd med sin insats och skapar 

många möjligheter till att trivas med livet.   

Öppna skolan framstår som ett forum där deltagarna kan föra samtal med varandra på ett 

jämbördigt sätt. De behöver inte jämföra sig med varandra eftersom allt är ”jätteindivdiuellt”. 

Deltagarna diskuterar erfarenheter och bildar sig nya uppfattningar.   

Lärarna uppehåller sig mest vid lärare – deltagare relationen. De talar  om betydelsen av det 

sociala mötet, det interkulturella mötet finns kanske med, underförstått, men det framkommer 

aldrig explicit.  

7.7 K2 och avsikten med Öppna skolan 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina tolkningar av deltagares och lärares utsagor 

utifrån innehåll, planering och utvärdering av verksamheten i Öppna skolan. Jag presenterar 

deltagarnas och lärarnas syn på Öppna skolan som fenomen. I viss mån representerar detta 
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beskrivningar av lärares sätt att tolka och förhålla sig till de direktiv och ramar som har getts av 

myndigheterna. Här handlar det inte om lärar/deltagarrelationer, utan snarare kommunikationen 

mellan lärare som kollegor, eftersom kompetensen handlar om förmågan att konstruera ett 

undervisningsprogram och en önskan om att utveckla och förnya verksamheten.  Detta är en 

metanivå i förhållande till undervisningens genomförande. Jag ska i följande avsnitt tolka K2 för 

att förstå konstruktionen av Öppna skolan, vad målsättningen är, vilket innehåll som förordas, 

ledning och organisation. Jag vill analysera hur kompetensen kommer till uttryck i utsagorna hos 

deltagare och lärare för att får svar på frågor som: Vilken bäring har målen på verksamhetens 

upplägg? Vad görs för att realisera målen? Finns sammanhang mellan mål, 

undervisningsprogram och deltagarnas lärprocesser i utsagorna? 

Tolkningen beskrivs först i termer av planering och utvärdering (K2 Dales modell). Det betyder 

att målens bäring på innehåll och upplägg och samspel med deltagarnas lärprocesser kommer att 

stå i fokus.  

Jag kommer först att karaktärisera svaren utifrån ett deltagarperspektiv och i nästa avsnitt ett 

lärarperspektiv. Vad säger deltagarna om Öppna skolans innehåll, och innehållets relation till 

deras olika behov och intressen, erfarenheter och framtid?    

7.7.1 Deltagarperspektiv 
Vad ingår i verksamheten? Vilket innehåll framhålls? 

Allt kan man studera anser en deltagare.   

Å allting kan man göra, hur bra som helst. Från att man får va där och inte vill göra den där 
planeringen vi har gjort tillsammans (D3).  

D3 anser att hennes val och fria sökande efter kunskap inte har några begränsningar. Hon kan 

utöva inflytande på sin situation genom att inte följa den planering hon gjort tillsammans med 

pedagogen. Deltagaren får själv ta initiativ till val av studieinnehåll. Bibliotekets resurser finns 

till hands. 

Dom sa att jag måste låna böcker från biblioteket och läsa och sen skriva. Det är ett väldigt bra sätt 
om man vill lära sig språket snabbt (D3).  

Här framträder synen att det är deltagarens intresse som styr innehållet i studierna. 

Lärarens uppgift måste då vara att visa på möjligheterna biblioteket erbjuder och göra 

deltagarna förtrogna med dess tjänster.  
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Varseblivning är en av frukterna av verksamheten enligt D1.  

Man får lite mer vidd på att världen är inte bara Sverige och våra små gnällsaker. Det finns annat 
med. Det tycker jag är nyttigt.(D1)  

Genom studierna i Öppna skolan har deltagaren fått ny omvärldskunskap. Förställningar 

om problem som man brottas med i Sverige får andra proportioner och framstår som 

”gnällsaker”, i mötet med människor med erfarenheter från andra kulturer.  

Vem deltager? 

Människor i olika åldrar och med varierat utbildningsbehov söker sig till Öppna skolan 

Jag tror många tycket att det är trevligt med blandningen. Från unga på olika nivåer till 70 
åringar som räknar matte för att hålla hjärncellerna igång (D1).  

I Öppna skolan möts människor från olika ålderskategorier för att studera eller ”för att hålla 

hjärncellerna igång”. Genom ”blandningen” blir det ett naturligt samröre med personer med 

annan erfarenhetsbakgrund.   

Vissa deltagare har behov av mer psyko/social karaktär 

En del som går där har kanske både sociala problem och psykiska sjukdomar och man har sett hur 
de har blivit annorlunda av att folk pratar med alla liksom. Dom har kanske inte först vågat gå in, 
men nu är de med och skiner som solar (D1).  

Enligt D1 är deltagares utveckling beroende av gemensamma ansträngningar att kommunicera 

med alla, vilket innebär att man visar respekt för varandra. I samspelet lär hon sig att förstå andra 

deltagares situationer och ser förändringar i deras livsvärld.   

Här möts människor från olika kulturer.  

Jag lär mig mycket snabbare här genom att man kan få kontakt med svenskar också (D3).   

Det är lite så att man blir peppad ibland och jag kan tycka att det är ingen nackdel att träffa folk som 
har haft svårigheter. Kanske man tänker till att man gnäller mycket (D1).  

I Öppna skolan bryts segregationen mellan svenskar och människor från andra kulturer. I 

dialogen utvecklas inte bara språket. Det framgår i citatet ovan att D1 får perspektiv på sin egen 

situation, lär sig förstå och ompröva sina värderingar och utvecklar empati. Hon fastnar inte bara 

i en ”gnällvärld”.  

Till Öppna skolan kommer deltagare som vill ingå i ett socialt studiesammanhang.  

Jag har börjat på distansstudier två gånger men det gick trögt. Det var nog inte min grej för jag vill 
helst ha nån att prata med när jag ska bita i uppgifter (D4). 
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Reflektionen över tidigare erfarenheter gör att D4 väljer bort distansstudier som också erbjuds på 

orten. Deltagaren är en social varelse som uttrycker behov av att lära sig i samtal eller samspel 

med andra.  

När genomförs olika aktiviteter?  

Det är toppen att kunna komma hit när jag får tid över (D4).   

Nu är det deltagaren som avgör när han kan ägna sig år studier. Flexibilitet betyder att 

deltagaren själv får bestämma när det är dags att lyssna på en bok, ta ett prov eller träna 

glosor på datorn.   

Lärandet är inte begränsat till den fysiska miljön i Öppna skolan. 

Och jag kopplar av med läsningen nu, det har jag aldrig gjort förut. Och så går man och lånar en bok 
på biblioteket, det är ju tack vare Öppna skolan, absolut! (D2).  

Förändringar har skett i deltagarens livsvärld. D2 ägnar sig åt nya aktiviteter som läsning 

för att koppla av på fritiden.  

7.7.2 Lärarperspektiv  

Vad ingår i verksamheten? 

Planering  
Den huvudsakliga uppgiften är givetvis att skapa förutsättningar för lärande. Det gäller 

att skapa en varm och trivsam miljö där intentionerna med undervisningen kan 

genomföras.   

I: Hur anser du att man skapar goda förutsättningar för lärande? 
L1: Ja, om man tänker i rummet så tror jag att det ska vara trevligt omkring en, det ska vara en 
varm atmosfär. Och då tänker jag kanske inte på att det behöver vara så tjusigt och väl målat 
och så. Men det ska vara en varm stämning. Själv är jag väldigt beroende av färger och former 
att det gör ett rum harmoniskt. Det ska vara harmoni, det får inte vara någonting som stör.  

För att skapa harmoni i rummet krävs utrymme för lärarens kreativitet. Men det är givetvis inte 

bara rummet i själva skolan som är viktigt. Enligt L1 skapas förutsättningar för lärande i miljön 

kring Öppna skolan.  

Det är ju viktigt med biblioteket givetvis. Dels lokalt att det är stort och man kan gå ut och 
sätta sig för sig själv när man vill och vara lite ensam ett tag och arbeta och sen att det finns så 
mycket material. Det är ju fantastiskt (L1).  
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L1 lyfter fram betydelsen av bibliotekets resurser dels rumsligt och dels materialmässigt. Den 

yttre miljön samverkar med den inre miljön. Genom trivsam möblering skapas förutsättningar för 

ett socialt samröre.  

Så tycker jag att det är bra att det är lite avspänt – de ska kunna ha lite roligt, lite nya möten och 
fikat. Så tror jag faktiskt att det är viktigt precis som här att fikarummet är en liten oas, dit folk 
kommer för att byta lite tankar och åsikter. Alla dom där faktorerna - det är ju så många. Sen är 
det ju naturligtvis viktigt med redskapen, alltså (L3).  

Verksamheten är deltagarstyrd inom tidsramarna som lärarna har till sitt förfogande. Det 

är deltagarnas behov som styr planering och förändringar som ska komma till stånd.  

Jag känner inte någon som helst styrning från någon annan än att vi själva diskuterar och pratar. 
Dom som styr oss - det är faktiskt eleverna. Det är elevernas önskemål som vi reagerar på, och 
tänker på. Vi funderar över hur det har varit och så tänker vi det här får vi göra lite annorlunda. 
Nu måste vi tänka lite på det och det utifrån behovet av eleverna. Vår rektor har ingenting som 
hon tycker, så att säga. Nej, vi har helt fria händer och ramarna är tiden som vi har fått (L1).    

Pedagogen analyserar betingelser i verksamheten och förändrar utifrån hur det kan bli 

annorlunda. Det saknas inte planering för verksamheten, men vägen dit och tiden som måste tas i 

anspråk avgörs i hög grad av deltagarnas förutsättningar och intresse. Rektor ger lärarna fritt 

spelrum.  

Deltagarnas behov varierar eftersom ingen individ är den andre lik. Det gäller att kunna lyssna in 

och tolka vad var och en behöver.   

Många gånger får man tolka deras tankar och känslor och hitta vägar då för att det ska vara bra 
för dom. För det är aldrig lika med två elever. Utan det är alltid på olika sätt (L1).  

L1 försöker förstå deltagarens föreställningsvärld, deras sätt att tänka och reagera. Det 

betyder att läraren måste ”hitta vägar” eller finna individuella lösningar som stimulerar 

och leder deltagaren framåt i lärprocessen. 

Jag tror att det här intresset för att se närmare på den enskilde hur den gör och tänker har gett mej 
mycket på Öppna skolan. Att prata med dom, hur lär dom från det att de kommer dit... Tankar 
och attityder till sitt eget lärande tills dess att man kan få dom att sätta sig ner framför datorn 
(L3). 

Det är betydelsefullt att inhämta kunskap om hur lärandet går till hos enskilda individer. 

Det handlar om att utnyttja deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Om den 

deltagaraktiva planeringen ska fungera måste lärarna ha god insikt om hur deltagarens 

lärande går till enligt L3.  

Innehåll  
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Deltagarnas förkunskaper avgör avstampet för innehållet i studierna anser L2.  

I: Vad är det som styr upplägget av de individuella studieplanerna? 
L2: Ja, det är ju deras förkunskaper naturligtvis. Vad dom har gjort tidigare. Man får nästan vara 
som en spårhund (sniffar), känna så här att ”Aha – nej, det här blir nog för svårt”. Vi ska nog inte 
ta ”Speglingar” den boken, utan vi ska nog ta något annat där texten är större - t ex för dom som 
har svårt att läsa. Man får hela tiden tänka på det viset. Likaså när man delar ut romaner ”Vad ska 
de läsa för böcker”? Det är en form av intuition. Man känner att det här är en kille som det 
kommer att gå snabbt för, den kan mata på.   

Uppmärksamheten är helt riktad mot den studerandes behov av att hitta rätt i planering av 

litteraturstudier. Ovan ger L2 uttryck för en medveten strävan att förändra den bild som 

många deltagare har från tidigare studier. Medvetet jobbar hon med att mötet med stoffet 

ska bli positivt. Här är det fråga om att hitta lämpligt material och hon bemödar sig med 

att det blir rätt för den unika person hon har framför sig. Metaforen ”spårhund” indikerar 

att hon anstränger sig för det måste bli bra från början. Hon luktar dig till deltagarnas 

upplevelser av utbildning och försöker tolka och förstå vem individen är nu. Ytterst 

handlar det om att kunna ta deltagarnas perspektiv för att förstå hur de tänker och 

reagerar på innehållet.  

Biblioteket utgör en bas i kunskapandet. Stoff hämtas i biblioteket.  

Det är ju viktigt med biblioteket givetvis. Dels lokalt att det är stort och man kan gå ut och 
sätta sig för sig själv när man vill och vara lite ensam ett tag och arbeta och sen att det finns så 
mycket material. Det är ju fantastiskt. Vi använder mycket – eftersom jag är specialpedagog så 
använder jag mycket lättlästa böcker och mycket talband och film. Så man kan ta till det också 
(L1). 

Bibliotekets resurser används av lärare och deltagare som studiematerial; bland annat 

referensböcker, filmer, talböcker. 

I Öppna skolan erbjuds mellanmänsklig gemenskap. Individanpassad undervisning 

innebär nödvändigtvis inte avskildhet. 

Många har sagt ”va tråkigt att sitta där en och en” men dom gör inte det. Det kan vara tio 
stycken som sitter där och bland dom uppstår det enorma relationer. Dom hittar varandra, 
de har nya nätverk som öppnar sig. De behöver inte diskutera sina ämnen för dom läser 
olika saker (L2). 

Deltagare blir del i nätverk och får nya sociala relationer som sträcker sig utanför 

undervisningssituationen.  

Utvärdering 

Utvärderingen har sitt avstamp i lärarens personliga sfär.  

Det man har förändrat är att man alltid plockar in lite nytt material som jag själv har läst 
och som jag själv förändrats av. Det är ju jätteviktigt också. Man får ju inte stå stilla. Man 
måste ju hela tiden själv lära sig nåt. Jag måste hänga med i litteraturen. Vad läser folk? 
(L2).  
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Undervisningen är inte en isolerad del av lärarens livssituation. Personliga förändringar, 

i detta fall litteraturupplevelser, medför förändringar i undervisningssituationen.  

I verksamheten skapas kunskap som ligger till grund för förändrings- och 

utvecklingsprocesser. 

I: Vad är det som har förändrats tror du? 
L1: Ja, jag tror att vi har större flexibilitet, det tror jag, och större öppenhet mot 
förändringar tror jag att vi har. Sen kanske vi lägger vikt vid andra saker, vad som är 
viktigt. Det kan vara så att man förändrar siktet på nåt sätt. Vad är viktigt att kunna? (L1)  

Lärarens förställningar om kunskap och undervisning utvecklas och förändras. Vad är adekvat 

kunskap? Synen på kunskap förändras och ifrågasätts. Kunskapen växer fram ur erfarenheter 

och kunskap om vad som är viktigt för individen. Det i sin tur bidrar till successiva 

förändringar av verksamheten.   

Pedagogerna reflekterar ständigt över verksamheten. 

Och jag vet egentligen inte vad det är som påverkar men det är ju reflexionen då att vi - vi 
träffas ju så ofta – åtminstone två av oss ständigt- så vi reflekterar ständigt och jämt över 
(Öppna) skolan och hur det ska gå till (L1).  

Lärarna samtalar, utvärderar och utvecklar tilltro till arbetslag och nätverk.  

Vi har ju kontinuerliga samtal och diskussioner och försöker förändra inom dom ramar vi 
har. Vi har ju ett nätverk med andra ÖS. Det är också bra för då har vi ju lite kontakter och 
frågor hur gör ni med dom eleverna? Tar ni emot asylsökande? Nej, det gör vi inte vi! Vi 
har hela tiden diskussioner (L2).  

Det finns en önskan att förändra och utveckla verksamheten genom att samtala och ta 

del av andras erfarenheter inom öppna verksamheter för vuxna.   

De kollegiala utvärderingarna värdesätts och samtliga lärare uttrycker att de har förändrats i sin 

relation till verksamheten.  

I: Utvärderas verksamheten i Öppna skolan? 
L1: Ja det är då såna arbeten som görs ja, uppsatser, från högskolan. Och sen så utvärderar vi ju 
själva ständigt och jämt skulle jag vilja säga. Vi utvärderar och funderar över det vi gör. Men i 
skrift så är det nog betygsarbeten. 
I: Har du fått återkoppling som förändrat ditt arbetssätt eller din personliga relation till 
verksamheten? 
L1: Ja, jag tror säkert att jag förändras hela tiden. Men jag tror att man hela tiden förändras men 
jag ... det är inte så där stora steg. Jag kan inte säga att jag tar stora kliv och tänker att nu ska jag 
radikalt förändra min uppgift här. Utan det är mera att vi pratar om saker och ting. Och sen 
förändrar man nog så att det förhoppningsvis blir bättre. För det är inte på samma sätt nu som när 
vi startade för fem år sedan, det vet jag. Och jag är inte densamma, absolut inte.   
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Informella utvärderingar sker kontinuerligt och man kan se att utveckling lett till större 

flexibilitet och förändrad syn på kunskap. Det finns ändå önskemål om att en formell eller 

kvalitativ utvärdering genomförs i verksamheten.   

Vad gör vi här? Konkret utvärdering –titta, vad är resultatet. Det är ingen som har tid med det, 
eller tar huvudansvar. Vi har ju haft några enkäter som: Vad tycker ni om verksamheten? Har det 
gett dig någonting? Vad har det gett dig? (L3).   

I nuläget har ingen tid avsatts för att formellt utvärdera Öppna skolan. Ingen tar 

huvudansvar enligt L3. Hon ser det som önskvärt ar att Öppna skolan sätts in i ett större 

sammanhang. Varför ska man utveckla nya arbetsformer om man inte tar tillvara och 

utgår ifrån de lärdomar som görs och som redan gjorts? Det är troligt att hon hoppas att 

den kunskap och erfarenhet man gjort i verksamheten på ett aktivt sätt ska bidra till 

kunskapsbildning i kommunen. Här uppmärksammar hon att det gäller både för 

individens och för vuxenutbildningsorganisationens utveckling.   

Utveckling av nya idéer är också viktigt för vardagsverksamheten.  

Sen när jag distanserar mig utifrån och ser vad vi borde kunna göra utifrån nya idéer kan jag bli 
frustrerad. Det är ju ingen hjälp det är ju bara att jobba på då tycker jag (L3).   

Citatet ovan illustrerar den frustration L3 känner över att inte får möjlighet att pröva nya 

idéer. Hon verkar uppgiven, och anser att det vara är att ”jobba på”.   

Vem deltager? 
En del som kommer till Öppna skolan har misslyckats i skolan.  

L1: Ja, därför att de har misslyckats i skolan, de har inte klarat av det helt enkelt. Och det kan ju 
bero på olika saker. Dels att som strulade själva eller att det var jobbigt hemma. Eller en del kan 
också skylla på lärare och tycka att dom inte fick den hjälp dom behövde.   

Det kan finnas många bakomliggande orsaker till att skolframgången uteblivit. Dels kan 

det bero på hem- och skolmiljöns beskaffenhet, och dels på talang för studier anser L1 

Öppna skolan ska ge prioriterade grupper redskap för lärande.  

Vuxenlärandet tror jag måste göras så attraktivt för att få in dom vuxna, speciellt dom med lägst 
utbildning. Det går inte att sätta dom i en skola, i en klass där dom slogs ut och låta dom slås ut en 
gång till. För det är ju så att av de här 30 elever som vi (på Lindeskolan) har, vilka tappar vi? Ja, vi 
tappar oftast dom svaga och de minst motiverade. Dom andra klarar av systemet att ta sig igenom i 
en 30 grupp (L3).  

Vuxenlärandet i Öppna skolan ska främst attrahera dem som slås ut i det traditionella 

skolsystemet enligt L3. Här framträder en uppfattning om att många blir utslagna i nuvarande 

skolsystem. Skolan förefaller inte att vara utformad för alla elever.  Enligt citatet tappar 
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gymnasieskolan elever som saknar motivation och de som är i behov av hjälp och stöd. Dessa 

måste få en ny chans i en ickeskollik miljö i Öppna skolan anser L3.  

7.7.3 Summering av K2 

För att arbeta mot målen måste organisationen utformas så att den möjliggör att målen kan nås. 

Vilka idéer bygger verksamheten på? Lärarna är medvetna om rummets sociala betingelser för 

att utforma en miljö för lärande. Lokalernas utformning och möblering är viktig för ett 

deltagaraktivt arbetssätt, anser de. Dessutom lyfter en lärare fram betydelsen av harmoni i miljön 

för att kunna bedriva en meningsfull undervisning. Harmoni är betydelsefullt i utformningen av 

den yttre såväl som den inre miljön. Ytterligare vad beträffar miljön ligger betoningen på trivsel, 

att inbjuda till avspänd samvaro runt fikabordet och samtalsvänlig möblering. Biblioteket utgör 

en naturlig del i kunskapandet. Läraren använder sig av allehanda biblioteksmaterial som 

referenslitteratur, filmer, talböcker och lättlästa romaner. På så sätt uppstår inte nödvändigtvis 

behov av färdigproducerat läromedel utan kan individanpassas för undervisningen - ”då trycker 

jag ut några artiklar”. Det bekräftas också av en deltagare som ”måste låna böcker från 

biblioteket” för att få stoff för läs- och skrivträning. Deltagarna lyfter fram lokalernas 

funktionella utformning för olika studieformer. De uttrycker inte några speciella trivselfaktorer i 

miljön, förutom fikat förstås, men uppmärksammar att de blivit förtrogna med de tjänster 

biblioteket tillhandahåller och har således introducerats till att låna böcker och gå på 

utställningar. Lärarna anser att de i stor utsträckning kan bestämma över verksamheten i Öppna 

skolan men är i stort sett isolerade från andra organiserade verksamheter inom 

vuxenutbildningen i kommunen.   

Målen: 

Finns det konsistens mellan deltagare och lärares syn på verksamhetsmålen? Jag avser härmed 

kunna belysa hur avsikten med verksamheten ter sig för de olika aktörerna och analysera 

skillnader och likheter i deras uttalanden i förhållande till de mål som uttrycks för Öppna skolan.   

Utbilda samhällsmedlemmar, vilket är en förutsättning för att demokratin ska fungera 
(måldokument för Öppna skolan)  

I samspelet med andra människor lär sig deltagare såväl som i lärare att lyssna och förstå andra 

tankegångar än de vi själva har. Detta kommer till uttryck i utsagorna. Framför allt bekräftas 

betydelsen av sociala möten av deltagarna. Lärarna betonar förutsättningar för möten och miljöns 

betydelse för skapandet av mötesplatsen. Här sammanfaller anordnarperspektivet med 

deltagarnas upplevelser av verksamheten. 
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Skapa tolerans och förståelse mellan samhällets olika grupper. Ge vidgade vyer, sammanhang och 
en helhetssyn på omvärlden (Måldokument för Öppna skolan).  

Deltagares utsagor vittnar om att lärande sker i processer mellan deltagarna. Genom att ta del av 

andras erfarenheter skapas förutsättningar för att man ska upptäcka andra perspektiv än de man 

själv har, säger en deltagare. Behovstillfredsställelse i en social gemenskap är ett genomgående 

tema i materialet och lärande ses inte som en enskild process utan något som pågår i samspelet 

med andra. Genom mötesplatsen och det som händer i mötet med andra besökare, och i de 

gemensamma diskussionerna, sker ett nytt informellt lärande.  Man blir varse hur andras 

livssituation kan te sig. Detta är i sig ett av de dokumenterade målen med undervisningen.  

Öppna skolan ska skapa förståelse för olika samhällsgrupper och den värdegrund det svenska 

samhället vilar på. Man lär sig att förstå och tolka andras situationer och fastnar inte bara i sin 

egen lilla ”gnällvärld”. Den mångkulturella mötesplatsen skapar förståelse för andras belägenhet 

enligt deltagarens utsaga.  

Det är lite så att man blir peppad ibland och jag kan tycka att det är ingen nackdel att träffa folk som 
har haft svårigheter. Kanske man tänker till att man gnäller mycket (D1).  

Genom erfarenhetsutbyte och lärande samtal kommer deltagaren till värdefull insikt om sig själv. 

Spontana diskussioner kring allmängiltiga frågor uppstår enligt lärarna.  

Den organisatoriska kommunikationsaspekten är av avgörande betydelse för Öppna skolan. 

Utformandet av undervisningssituationen ska stimulera till dialog, språkutveckling och 

konceptualisering så att deltagarna kan skapa sammanhang i utbildningen och genom språket 

göra ämnena till sammanhängande aspekter av verkligheten.    

Ge/skapa tolerans och förståelse mellan samhällets olika grupper. Ge vidgade vyer, 
sammanhang och en helhetssyn på omvärlden (måldokument för Öppna skolan).   

I ett öppet system, som Öppna skolan, ges utbildningen ett egenvärde. Det leder också till 

en ökad interkulturell förståelse och omtolkning av sin omvärld. ”Man kanske tänker till 

att man gnäller mycket.” Ett annat mål är att skapa interkulturell förståelse och medhjälp 

till invandrarnas integrering, vilket inte explicit uttrycks i lärarnas utsagor utan hålls på 

ett mer allmänt plan. Däremot uttrycker deltagarna hur viktigt och betydelsefullt mötet 

mellan kulturer är, på den arenan som etablerats i Öppna skolan, för dialog mellan 

svenskar och ickesvenskar. En förutsättning för integrering är mötet, att man möts på lika 

villkor. I dialogen är man jämlik. I tolkningen av utsagorna framgår det att det är mötet, 
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människor man umgås med och aktiviteterna man gör tillsammans som är viktiga. Att ha 

olika roller, dels som studerande och dels som ”hjälplärare” till invandrare, skapar många 

möjligheter till att trivas med livet och gör individen mer förnöjd.    

Bryta en dålig självbild hos de människor som har en sådan. Utjämna olikheter och motverka 
fördomar (måldokument för Öppna skolan).   

Deltagarna ska också utveckla ett bättre självförtroende och genom nya erfarenheter få insikter 

om andra individers belägenhet. Betydelsen av att stärka självförtroendet hos deltagarna trycks 

på hos samtliga lärare eftersom det är uppenbart att många deltagare har dåliga erfarenheter av 

tidigare skolgång.  

Jag tror att det är jätteviktigt att de förstår att alla kan. Så spelar det ingen roll var man börjar, 
man kan alltid gå framåt. Jag tror att det är vad man behöver ge dom mest. Det här 
självförtroendet som dom egentligen inte har (L2).  

Det framkommer i utsagorna att lärarna ser det som verksamhetens främsta uppgift att skapa 

trygghet så att deltagare vågar lita på att de kan lära och gå framåt. Nedan gör deltagaren 

kopplingar mellan handling och avsikt och tolkar dess konsekvenser.  

En del som går där har kanske både sociala problem och psykiska sjukdomar och man har sett hur 
de har blivit annorlunda av att folk pratar med alla liksom. Dom har kanske inte först vågat gå in 
men nu är de med och skiner som solar (D1).  

En ytterligare avsikt med verksamheten är, enligt dokumentet, att stimulera och ge deltagande 

möjlighet att ta del i kulturlivet. 

Ge/skapa känslan av att kulturen tillhör oss alla – inte bara en viss elit (måldokument för Öppna 
skolan).   

Miljön talar sitt tydliga språk – verksamheten pågår i ett bibliotek. Deltagare går och lånar 

böcker som en naturlig del i studerandet, vilket i sin tur väcker och stimulerar intresset att låna 

vidare och ta del av utställningar. Detta med kulturens roll i lärandet betonas inte nämnvärt i 

pedagogernas utsagor men kan ses som ett förgivet tagande med tanke på miljöns beskaffenhet. 

Biblioteket ingår på ett naturligt sätt i verksamheten. Man använder referenslitteratur och lånar 

de böcker som passar undervisningen. Lokalerna på biblioteket står till förfogande i den mån 

man behöver ytterligare utrymme. Biblioteket betyder också mycket för nya svenskar med andra 

modersmål dels i sin strävan att lära sig svenska, och dels att kunna läsa litteratur och nyheter på 

sitt modersmål. Biblioteket har således en bildande ställning i samverkan med Öppna skolan för 

att stödja det livslånga lärandet. Genom dess försorg kan individer få tillgång till information på 

lika villkor vilket måste ses som en demokratisk rättighet.  
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7.8 K1 och K2 - en sammanfattande diskussion  

Finns sammanhang mellan mål, undervisningsprogram och deltagarnas lärprocesser i utsagorna? 

Med K1 avses kompetensen att genomföra undervisning. Enligt lärarnas utsagor talar mycket för 

att undervisningen bedrivs utifrån de intentioner som verksamheten beskriver. Öppna skolan 

framstår som en arena där kunskapsbildning sker i mötet med andra. Klimatet präglas av trygg 

och lugn miljö där saker och ting får ta tid för att bidra till att förstärka deltagarnas självkänsla. 

Verksamheten genomförs med fokus på individanpassad undervisning där lärare och deltagare 

har stora möjligheter att påverka studierna.  Läraren ser till att individen utvecklas och vågar 

mer. Upplägget av individuella studieplaner sker i dialog med deltagaren allt utifrån individens 

önskemål. Det viktiga är att se förändringar i individernas livsvärld, att de kan känna glädje i 

kunskapen och att de vågar mer än tidigare och att de har byggt upp sin sociala kompetens. Här 

interagerar K1 och K2. Genomförandet är inte givet. Beroende på innehållets karaktär väljer 

deltagare arbetsformer. Som jag ser det måste arbetsformerna vara underordnade innehållet. 

Därför kan det vara svårt att särskilja K1 och K2. Exempelvis lånar en deltagare böcker på 

biblioteket för sina studier. Som aktivitet är detta K1 men som innehåll blir det K2. Med 

kompetensen på K2 avses också förmågan att utveckla och att förnya verksamheten. Enligt 

lärarnas utsagor talar de ständigt och jämt om hur verksamheten ska utformas. Målsättningen, 

enligt en lärare, är att skapa en ickeskollik miljö för före detta missgynnade skolelever. Genom 

reflektionen i arbetslaget och ett kritiskt förhållningssätt till det de gör, försöker de att förändra 

och förbättra inom den dagliga praktiken. De frågar sig: vad är viktigt att kunna? Det kollegiala 

samarbetet i Öppna skolan värdesätts och samtliga lärare uttrycker att de har hög grad av 

autonomi, således finns utrymme för egna idéer och tankar runt utveckling. Mycket av lärarens 

praktik är oförutsägbar för det gäller att kunna bedöma den enskilda situationen. Här kommer 

reflektionen in. Man funderar över hur det har varit och förändrar inför nya situationer. Genom 

nyvunna erfarenheter och insikter i diskussion med kollegor, påverkas utformningen och 

utvecklingen av verksamheten. Således pågår kontinuerligt samspel mellan K1 och K2 genom 

tillämpning av K3, enligt pedagogernas utsagor.   

8. K3 - Att tolka och förstå 

En viktig utgångspunkt i detta arbete är att försöka få djupare insikt om verksamheten Öppna 

skolan och förstå varför den är som den är. För att komma fram till nya lärdomar handlar det 

om att upptäcka mönster och försöka förstå varför de ser ut som de gör. Underlag för denna 
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omtolkning är min förförståelse, litteraturstudier, de genomförda intervjuerna och analys av 

verksamhetsmålen. Alvesson & Sköldberg anger tre skäl som tongivande i fråga om att 

förhålla sig kritisk till det som framkommer i empirin. Först och främst är det viktigt att inse 

att endast vissa delar av fenomenet belyses i en intervjusituation eftersom sociala och 

kommunikativa processer omedvetet kan förblinda självförståelsen. Dessutom produceras inte 

fakta i ett samhälleligt vakuum utan måste ingå i en samhällskontext och ses om en del i en 

kontinuerlig utveckling. Ett annat skäl är att det kan hämma tilltron till utveckling och 

förändring av rådande strukturer, vilket betyder att kreativa och alternativa tolkningar av 

materialet kan komma att utebli eftersom den nuvarande samhällsstrukturen tas förgiven 

(Alvesson & Sköldberg 1994). Min ambition med denna omtolkning är att göra rimliga 

antaganden utifrån min förförståelse och de uppfattningar som kommer till uttryck i 

aktörernas utsagor.   

8.1 Undervisningens organisation och ledning 

Vad är det egentligen som styr verksamheten Öppna skolan?  Alvesson & Sköldberg varnar för 

att inte okritiskt ifrågasätta de officiella målens funktion.  Trots att det kan finnas ett klart 

samband mellan målen och individers uppfattning om verksamhetsmålen betyder det inte att 

denna överensstämmelse ska tas förgivet. En verksamhet kan ha ett existensberättigande utifrån 

dolda yttre faktorer som t ex personalens uppfattning om hur det borde vara (Alvesson & 

Sköldberg 1994). De officiella målen bekräftas delvis av lärarnas tal om Öppna skolan. Men en 

tydlig framtoning av betydelsen av trivsel, omhändertagande av eftersatta grupper och 

gemenskap framkommer som viktiga element i verksamheten. Ingen lärare hänvisar explicit till 

de officiella målens roll i den pedagogiska verksamheten. Det kan naturligtvis tolkas som att 

man tar dessa förgivet. Det kan också bero på att mina frågor inte ledde in dem på dessa 

associationsbanor.  

Frågan är då vad som styr verksamheten. Jag kan urskilja två olika former av styrning 

och ledning som existerar parallellt med varandra, och dessa två omfattar olika slags 

förväntningar.  De officiella målen verkar inte ha lika stor betydelse för verksamheten 

som de yttre funktionerna som man tar fasta på. Det förefaller som föreställningen om 

deltagarnas behov av trivsel och socialt umgänge är viktigare. Lärarna uppehåller sig 

flera gånger vid hur skiftande villkoren är för olika individer och ser det som sin 
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”mission” att skapa en miljö som gagnar deltagares intressen och stimulerar dem till att 

fortsätta studera.  Det är med andra ord deltagarnas syn på undervisning och kunskap och 

deras individuella problem som synes påverka och styra lärarens handlingar och 

aktiviteter. 

Jag känner inte någon som helst styrning från någon annan än att vi själva diskuterar och pratar. 
Dom som styr oss - det är faktiskt eleverna. Det är elevernas önskemål som vi reagerar på, och 
tänker på. Vi funderar över hur det har varit och så tänker vi det här får vi göra lite annorlunda. 
Nu måste vi tänka lite på det och det utifrån behovet av eleverna (L1).  

Den formella ledaren, rektorn, tillskrivs ingen nämnvärd inflytande på utformningen av 

verksamheten eftersom hon inte har det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen i 

kommunen. Rektor har ansvaret för administration och ekonomi och styr arbetet indirekt genom 

tjänstefördelning som sätter ramarna för verksamheten. En lärare uttrycker hur befriande det är 

att slippa direktiv uppifrån. Det framställs som positivt att få rå sig själv. Paradoxalt är att man 

efterlyser visioner och ledning i verksamheten medan styrning ses som något negativt. Samtidigt 

fanns vid tiden för undersökningen ett flertal faktorer som påvisar bristande stöd från politiker 

och vuxenutbildningsansvariga i kommunen. Ett sätt att tolka det svala intresset från politiker 

kan vara att visioner saknas för verksamhetens framtid i det kommunala sammanhanget. Utan en 

vision kan man uppleva att skolan har spelat ut sin egentliga roll i kommunen. Lärarna får själva 

jobba för Öppna skolans berättigande.  

Jag tycker inte vi har någon ledning och styrning. Vi gör väl ungefär så här. Ja, det är bra och 
gör så här. Men jag tycker inte vi har några som uttrycker visioner eller tankat om det. Nej, det 
upplever jag inte utan snarare vår uppgift har varit att visa upp vad vi gör (L3).  

Vår rektor har ingenting som hon tycker, så att säga. Nej, vi har helt fria händer och ramarna är 
tiden som vi har fått (L1).  

Upplevelsen av tillfredsställelse skulle givetvis vara större om man kommunicerade och 

upplevde samarbetsanda och engagemang från politiker och vuxenutbildningsansvariga i 

kommunen.  

Ja, hur mycket möjligheter har man att påverka och driva idéer och vad ska man satsa på att 
göra? 
 Ja, jag saknar att det inte finns en helhetssyn på vuxenutbildningen, att det inte finns nån slags 
strategi för SFI grundvux, en grupp från AF, invandrarkonsulenterna och vuxenutbildningen 
som sitter gemensamt. Där kan man ha  nån slags paraply att jobba under och sen dra åt samma 
håll. Det gäller att slussa eleven på bästa sätt. Ja, så känner jag. Jag tycker att det är splittrat 
(L3). 

Tydligen saknas ett ömsesidigt utbyte mellan de olika nivåerna. Det verkar inte finnas en 

gemensam hållning till den övergripande strukturen inom vuxenutbildningen. Varför vill man då 

inte ”slussa eleven på bästa sätt” och utvärdera de olika utbildningsalternativen i kommunen? En 

anledning kan vara intressekonflikter. Lärarna antyder att de inte får gehör för idéer att utveckla 
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verksamheten som de önskar. Om både kommunledning och politiker vore positivt inställda till 

Öppna skolan skulle den bli en aktiv del av vuxenutbildningen istället för att vara en mer eller 

mindre undanskymd verksamhet. Då blir inte Öppna skolans verksamhet avhängig enskilda 

eldsjälar. Att ha åtskilda enheter som bedriver vuxenutbildning kan få negativa konsekvenser. 

Jag finner det troligt att de enskilda enheterna värnar om sitt. Andra enheter kan upplevas som ett 

hot, speciellt när resurserna ska fördelas från en och samma pott. Konflikter kan uppstå rörande 

ekonomiska överväganden.   

Ett annat skäl kan vara revirtänkande och intressekonflikter om skolans fysiska placering. 

Öppna skolan har inte infogat sig i de stora vuxenutbildningsarenorna som är belägna på 

Lindeskolan och Masugnen. Därför kan dessa tre geografiskt åtskilda enheterna ha utvecklat 

egna kulturer under olika ledning. 

… eftersom vi inte har haft en gemensam syn på hur vi ska jobba med vuxenutbildningen( i 
kommunen). Ja, nån slags 3-årsplan eller att man satte sig ner. Jag tänker ofta i ett 3-års 
perspektiv när det gäller böcker. Det kan jag känna nu att det är ju väldigt frustrerande. Hur ska 
det gå med ÖS, får den vara kvar, vad kan man tänka sig för alternativ, vad finns det för idéer 
att utveckla? Eftersom de här diskussionerna kring vuxenutbildningen, vad ska Masugnen 
sköta, och vad ska Lindeskolan sköta och revirtänkande lite grann. Revirtänkande är det i allt 
det här- då får man bestämma sig (L3).  

Klyftorna förstärks genom osäkra uppfattningar om vad som ska skötas av vem inom 

vuxenutbildningen. Samordning saknas uppenbart. 

Det är klart att man skulle kunna utveckla Öppna skolan och ha ett minilärcentrum och så 
men det ju också den här balansgången med Masugnen. Vad ska vi göra och vad ska de 
göra? (L3).  

Ett av problemen som framkommer är att Öppna skolan har växt fram utifrån ett lokalt 

behov. Den har sitt ursprung i en lokal idé och inte genom en modell utifrån ett politiskt 

beslut. Det kan vara en bakomliggande faktor till att den inte har hög prioritet.  

Behov av samordning kan inte tas för givet och handlar ofta om att (i någon form) frigöra 
resurser. Detta kräver en medvetenhet om att revirtänkande kan skapa blockeringar och kan 
beröra djupgående intressekonflikter. Då är det inte enbart en resursfråga i ekonomiska, 
materiella eller personella termer utan en fråga om makt- och intressekonflikter (Gustavsson 
1987 s.155).  

Att verksamheten Öppna skolan inte prioriteras beträffande resurser kan bero på skilda 

ideologiska faktorer som baseras på bland annat människo- och kunskapssyn. Det kan också bero 

på att rektor inte etablerat förbindelser med kommunens maktcentra och förbisett att kräva 

utvärderingar av verksamheten. Som jag uppfattar det, är det övergripande ansvaret för 

utveckling av den pedagogiska verksamheten knutet till rektor.   
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8.2 Planering och utvärdering (K2) 

I definitionen av Öppna skolan är det viktigt att definiera den primära målgruppen för 

verksamheten. I en demokrati är goda förutsättningar för lärande en självklar rättighet för alla 

samhällsmedborgare. Propositionen Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen bygger 

på erfarenheter från, och utvärderingar av kunskapslyftet (prop 2000/01:72). Den kan ses mot 

bakgrund till den övergripande diskussionen som förts om livslångt och livsvitt lärande. Målen 

formuleras på följande sätt:  

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att 
främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt 
en rättvis fördelning (prop.2000/2001:72).  

För att detta ska ske, måste speciell hänsyn tas till den grupp människor som traditionellt inte 

varit särskilt aktiva inom det livslånga lärandet. Vissa karaktäristiska drag kan tillskrivas denna 

grupp bland annat kort utbildningsbakgrund, dålig studievana, negativa erfarenheter av tidigare 

studier och begränsade möjligheter till lärande på arbete och i hemmet. Individer med 

invandrarbakgrund hör också till den prioriterade gruppen som bedöms vara i behov av särskilt 

stöd. Därför måste miljön ge ett pedagogiskt innehåll som upplevs som relevant i deltagarnas 

olika bakgrund och förutsättningar. Den sociala gemenskapen i Öppna skolan framstår som en 

bra grogrund för den personliga utvecklingen och lärande. Är det så, eller är det personalens 

uppfattning om hur det borde vara? Det framkommer till exempel i en utsaga att läraren hoppas 

att deltagarna förstår att de betyder något för lärarna. Huruvida det är en realitet framgår inte av 

deltagarnas tal om lärarna, däremot är relationen till lärarna av avgörande betydelse för 

deltagarnas lärande. Känslan av att vara respekterad och delaktig i en gemenskap är i flera fall 

avgörande för studieintresset. Deltagarna uttrycker dessutom att möten med olika kulturer har 

lett till förståelse och insikt har integrerats i deras världsbild. Deltagare har börjat handla utifrån 

nyvunna insikter som t ex invandrares behov av stöttning i sin strävan att lära sig det svenska 

språket. Det har i sin tur lett till att de kan hjälpa deltagare som behöver få ord och begrepp 

förklarade på svenska. Det är förvisso så att lärandet handlar om vad deltagaren tar med sig från 

situationer i samspel med andra och använder i framtiden (Ellström 1996).  

Hos lärarna är det intressant att studera om det förekommer diskussioner om verksamheten i 

arbetslaget, utvärdering av den, och vilja till att utveckla och förbättra den pedagogiska 

verksamheten. Det handlar bland annat om kompetensen att se sammanhangen mellan aktivitet 

och mål i undervisningen. Lärarnas arbete på Öppna skolan har i stort bedrivits autonomt utanför 

skolledares kontroll. Det kan ses som ett osynligt kontrakt mellan rektor och pedagoger baserat 



  
88

 
på ömsesidig tillit. Dale anser att det bör vara de som utvecklat verksamhetsmålen som också 

genomför utvärdering av dessa. Risken finns att det blir diskrepans mellan intentioner och 

realitet. För att undvika didaktisk irrationalitet bör kvalitativa utvärderingar genomföras av 

lärarna i verksamheten (Dale 1999). Det har pedagogerna inte själva gjort. Kanske tycker de att 

det inte betyder så mycket när man är så ”nära” deltagarna i verksamheten. De tror kanske att de 

kan läsa av deltagarnas synpunkter i det informella samtalet. Förbiser man att utvärdera målen 

för verksamheten anser jag att risken är stor att man förlorar den långsiktliga visionen och ägnar 

sig mer åt praktiska bestyr och kortsiktliga lösningar. Samtidigt är det viktigt att revidera målen 

om de upplevs inaktuella. En lärare talar om Öppna skolans uppgift som brygga - de ska slussa 

individer vidare till utbildningar. En nog så viktig aspekt angående infrastrukturen för lärande 

och vuxenutbildningen i kommunen, emellertid finns ingen sådan formulering i måldokumentet 

för Öppna skolan.  

Möjligheter till påverkan förfogar lärarna över vad avser stoffurval och ämnesinnehåll. 

Arbetsformer, deltagarmedverkan och erfarenhetsutnyttjande anser de sig ha full frihet att 

utforma utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Alltså, handlingsutrymmet är stort 

vilket medför att lärarna kan handla enligt de övergripande intentionerna och 

målbeskrivningarna. Dale menar att tidsramar för kollegialt samtal är en förutsättning för 

utveckling av en pedagogisk verksamhet (1999). Det gäller att skapa situationer där människans 

tillit till varandra kan säkerställas och att hennes vilja till ett fortsatt kunskapande kan tillgodoses 

(Gustavsson 2003). Samtliga lärare uttrycket att de har hög grad av autonomi, således finns 

utrymme för egna och självständiga handlingar. De yttre gränserna för denna autonomi styrs av 

tjänsteunderlag och de ekonomiska resurser som finns inom verksamheten. Kulturen uppfattas 

som pluralistisk vilket möjliggör att samtliga lärare får komma till tals och anser sig ha stort 

inflytande på den praktiska verkligheten. Ingen känner sig styrd av en auktoritet som delegerar 

arbetsuppgifter eller dikterar innehåll och metod.   

Vi har ju kontinuerliga samtal och diskussioner och försöker förändra inom dom ramar vi har. 
Vi har ju ett nätverk med andra öppna skolor (L2).  

Lärarna lägger stor vikt vid samarbete med kollegorna och värdesätter dialogen som livsnerv i 

utvecklingen av verksamheten. De ägnar sig åt att samtala och har stor erfarenhetsbakgrund att 

ösa ur. Enligt Dale (1999) ska en professionell lärare röra sig fritt mellan K1, K2 och K3; det vill 

säga mellan teori och praktik. Han hävdar att många lärare saknar förmågan att reflektera runt 

sin praxis så att de kan utvärdera och förändra. Saknas kritiska analyser av undervisningens 
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genomförande, mål och kursplaner är skolan inte utvecklingsbenägen. Detta bekräftas av House 

(1981) som menar att skolkulturen är trögrörlig. En homogen skolkultur ger färre möjligheter till 

nytänkande och utnyttjande av handlingsutrymme. Öppna skolan kan ses som en 

experimentskola där inget ligger färdigt, inget är avgjort på förhand. Det är i min mening inte av 

en slump som Öppna skolan kom att bli en ny enhet, eftersom det kan tyckas svårt att förändra 

en traditionsstyrd skolkultur där koden sitter i väggarna. En ny verksamhet är oberoende en kod 

som styr, och möjliggör därför större handlingsutrymme. Eftersom lärarna uttrycker att deras 

handlingsutrymme är stort upplever de inte att de är låsta vid vissa mönster. De anser att de gör 

det de tycker gagnar deltagarna istället för att låsa sig vid rutiner och kursplaner. Dale (1999) 

menar att kunskap om K3 kan reducera lärarnas handlingstvång. När lärare ska fatta beslut under 

pressad och stressad tillvaro blir det utifrån vana och skolkod om K3 aspekten saknas. Eftersom 

lärarnas situation i Öppna skolan till stor del präglas av problemlösning och helhetstänkande, 

ställs krav på förmåga att fatta beslut i görandet. Den som kan se sammanhangen mellan helhet 

och detaljer har utvecklat en god handlingsreflektion. Det förefaller som lärarna i Öppna skolan 

är självständiga, handlingskraftiga och entusiastiska och som arbetslag rör de sig mellan dessa 

tre kompetensområden. Dale (1999) anser att det är sådana lärare som är det karakteristiska för 

en professionell verksamhet. L1 redogör för sin professionella utveckling som går hand i hand 

med den personliga.  

L1: Ja, jag tror säkert att jag förändras hela tiden. Men jag tror att man hela tiden förändras men. 
det är inte med så där stora steg. Jag kan inte säga att jag tar stora kliv och tänker att nu ska jag 
radikalt förändra min uppgift här. Utan det är mera att vi pratar om saker och ting. Och sen 
förändrar man nog så att det förhoppningsvis blir bättre. För det är inte på samma sätt nu som när 
vi startade för fem år sedan, det vet jag. Och jag är inte densamma. Absolut inte.  
I: Vad är det som har förändrats tror du? 
L1: Ja, jag tror att vi har större flexibilitet, det tror jag, och större öppenhet mot förändringar 
tror jag att vi har. Sen kanske vi lägger vikt vid andra saker, vad som är viktigt. Det kan vara så 
att man förändrar siktet på nåt sätt. Vad är viktigt att kunna?  

Genom handlingsreflektionen och dialogen med kollegor har verksamheten kontinuerligt 

förändrats. ”Vad är viktigt att kunna?”. En relevant fråga i Öppna skolans verksamhet där svaren 

måste bli lika många som antal deltagare.  

8.3 Öppna skolan som en lärande organisation  

En organisation som producerar kunskap om sig själv och som gör erfarenheter som leder till 

förbättringar av verksamheten är en lärande organisation (Dale 1999 s.213).  När det gäller 

möjligheter i miljön i Öppna skolan för informellt lärande är faktorer som samarbetsanda, 

kommunikation och engagemang centralt. Det förekommer gemensam reflektion och 



  
90

 
förändringar, ”man har ändrat siktet”. Pedagogerna i Öppna skolan har som utgångspunkt att 

deltagarna själva utvecklar strategier för sitt livslånga lärande. En verksamhet som har detta som 

fokus utvecklar kunskap om hur individer lär och hur form och innehåll kan utveckla deltagarnas 

kompetenser inför framtiden. Däremot framgår det inte i utsagorna om de lär utifrån egna 

frågeställningar eller om det är lärarna som styr dessa. För att kallas en lärande organisation ska 

även ledningen och de som har makten skapa en organisation där lärandet sker på alla nivåer. 

Ledningen av verksamheten borde då arbeta efter samma principer. Den kunskap som 

produceras om Öppna skolan kan tillvaratas av vuxenutbildningsansvariga inom kommunen.  

Men jag tycker inte vi har några som uttrycker visioner eller tankat om det. Nej, det upplever 
jag inte ute snarare vår uppgift har varit att visa upp vad vi gör (L3).  

I en lärande organisation är dialog och samtal kring verksamhetsmål och visionerna en 

förutsättning för att skapa förståelse om vad som ska åstadkommas.  Lärdomar kan bli 

föremål för dialog och utveckling och förbättring av vuxenutbildningen i kommunen. Om 

lärarnas lärdomar tas tillvara kan man förvänta sig att de upplever större meningsfullhet i 

arbetet eftersom de är med och bidrar till kunskapsbildningen inom ett mycket angeläget 

område. Att det finns mycket tyst kunskap om Öppna skolan råder inga tvivel. Lärarna 

uttrycker att de hela tiden har olika problem som de ställs inför och det gäller att finna den 

bästa lösningen för just detta problem. Men det finns inte mycket dokumentation av den 

samlade kunskapen om lärandet i Öppna skolan, jag vill hävda att den främst sitter i 

relationerna mellan lärarna.   

8. Diskussion och sammanfattande synpunkter 

Vuxenutbildningspolitiken uttrycker en uttalad jämlikhets och rättvisetanke och det är 

kommunens ansvar att alla se till att alla får lika möjligheter i fråga om utveckling, kunskap och 

kompetens. I Lindesbergs kommun satsade politiker på Öppna skolan för att skapa en 

ändamålsenlig miljö för individer som av olika anledningar inte deltagit i formella utbildningar 

efter den obligatoriska skolan. Öppna skolan skulle då utgöra basen i det livslånga lärandet. 

Eftersom tidigare forskning visat att vuxenutbildning bidragit till att öka klyftan mellan olika 

samhällsgrupper måste nya pedagogiska modeller till. Verksamheten kom att organiseras så att 

den skulle ge möjligheter till stöd och teknisk utrustning. Dessutom skapades en efterfrågan på 

bibliotekets tjänster. Var Öppna skolan en vettig idé? Genom det pedagogiska stödet ville man 

nå de som annars står utanför därför att de saknar självförtroende eller av andra anledningar inte 

kan delta i den reguljära undervisningen. Utifrån fallstudiens resultat anser jag Öppna skolan är 

en miljö som ger dess deltagare förutsättningar för lärande och ökad livskvalité.  Deltagarna 
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poängterar de nära relationerna, de medmänskliga förhållandena och det självstyrda lärandet. 

Lärarna lyfter fram betydelsen av den yttre såväl som den inre miljön, lyhördhet, ömsesidighet 

och behovet av att stärka deltagarnas självförtroende.   

I min omtolkning av resultatet har jag försökt att se det i ljuset av en större helhet genom att 

tänka i didaktiska begrepp utifrån det teoretiska ramverket i kapitel 5. Enligt Dale är det en 

förutsättning för att undervisningen ska genomföras med didaktisk rationalitet att den har tydliga 

mål. Om målet med dokumentet är att individen styr sin bildningsprocess både vad beträffar 

innehåll och arbetsform, betyder det att det råder samstämmighet mellan deltagares syn på 

avsikten med Öppna skolan och måldokumentet. Jag vill påstå att undervisningen är didaktisk 

rationell. Öppna skolan framstår som en lärmiljö som skapar förutsättningar för ett utvecklande 

lärande och som ger förnyade möjligheter till lärande för deltagare som har missgynnats i skolan. 

Detta var min fråga initialt. Med andra ord leder undervisningen deltagaren till större överblick 

och förståelse. Min ambition var att genom ”fallet” Öppna skolan ge ett komplement till 

teoribildningen om alternativa vuxenutbildningsmiljöer för utvecklingen av vuxenutbildningen. 

De lärdomar som dragits kan om möjligt testas i andra situationer för att se om de är hållbara.  

Vad blir konsekvenserna av styrdokumentet för Öppna skolan?  

Målen för Öppna skolan blir relevanta i ett samhälle där det finns grupper som inte har samma 

möjligheter att få utvecklas i ett livslångt lärande. Att vissa individer har sämre förutsättningar 

kan anses vara kulturellt eller ekonomiskt betingat. Trots att Sverige är en demokrati har man 

misslyckats med integration. Det finns utanförskap och därmed får vissa grupper inte samma 

möjlighet att göra sina röster hörda. Det gäller i Lindesberg så väl som i övriga landet. Genom 

Öppna skolans försorg skulle individer som har underlägsenhetskänslor mot skolan, i dialog med 

andra, skapa förståelse av sin omvärld. De skulle också öka sitt självförtroende och därmed få ett 

rikare socialt liv. På så sätt skulle man kunna stävja utanförskap och medverka till demokrati och 

delaktighet. Den yttre miljön speglar verksamhetens kärna. Det är inte svårt att titta in i Öppna 

skolan i biblioteket – tröskeln är låg och man behöver inte känna sig utpekad. Där finns en stadig 

ström av människor som kommer för att låna böcker, se på film, läsa tidningar eller besöka 

utställningar, vilket innebär att ingen behöver utmärka sig som ”elev”.  

Målen för Öppna skolan är emellertid vaga och övergripande vilket gör att de kan tolkas på olika 

sätt. Lärarnas attityd till målen kan tolkas som sekundärt. Det framstår som att det är deltagarnas 

behov som styr verksamheten. Det är inte förvånande eftersom människor handlar utifrån sin 



  
92

 
förståelse av verkligheten i större utsträckning än utifrån regler. Man kan också vända på det och 

fråga sig om målen är så generella för att ingen ska behöva ifrågasätta sin tolkning av dessa och 

sin egen undervisning. Den vaga formuleringen kan vara avsiktlig för att alla ska kunna vara 

överens. Det kan innebära att styrdokumentet uttrycker synsättet att målet med Öppna skolan är 

individens kunskapsbildning och då kan inte innehåll och form styras utifrån. Deltagarna styr 

innehåll och arbetsform utifrån intresse och behov. Bildning är en process och är därför inte 

förenlig med givna mål (Kolb1984, Gustavsson1996). Ser man till målen på individ- och 

gruppnivå ser man att de i stort överensstämmer med tolkningen av utsagorna. Däremot finns 

brister på organisationsnivån eftersom pedagogerna ska utforma verksamheten enligt politikernas 

intentioner, och en dialog mellan politiker och ansvariga för verksamheten saknas. Enligt lag ska 

komvuxenheter arbeta efter en på enheten fastställd arbetsplan där man redovisar hur målen nås 

och ansvarar för att utvärdera verksamheten (SFS1992:403). Dessa resultat ska redovisas inför 

nämnden som kan kräva förändringar. Tydligen har man underlåtit att formellt utvärdera Öppna 

skolan. Därmed kan inte verksamheten utvecklas. För att kunna avgöra hur väl målen stämmer 

på samhällsnivå krävs ett mer omfattande teoretiskt underlag för analys vilket inte finns utrymme 

för i detta arbete. Genom arbetsformerna tränas deltagarna i ett demokratiskt tänkande som 

förhoppningsvis leder till solidaritet och engagemang. Det framgår också att deltagare känner att 

de kan engagera sig i sina barns utbildning. Mina frågor har inte avslöjat hur delaktiga deltagarna 

känner sig i beslutsprocesser och i frågor som berör samhället i stort. Däremot vittnar deltagares 

utsagor om ökad förståelse och förtroende mellan individer som i sin tur kan bidra till ett 

samhälle präglat av större sammanhållning. En skola som genom möten är öppen mot världen 

utanför är ett bra villkor för att skapa mening i undervisningen. Öppna skolan uppfattas av 

deltagarna som en mötesplats som skapar möjligheter till dialog mellan olika grupper vilket kan 

vara ett steg mot ökad förståelse mellan våra olika kulturer.  

Vad blir konsekvenserna av lärarperspektivet? 

I tolkningen av pedagogernas roll i verksamheten framkommer att det finns samstämmighet med 

vad Dale kallar för den professionelle läraren. Den professionelle läraren rör sig mellan teori och 

praktik och kännetecknas av att ha olika roller. Förutom rollen som undervisare ska läraren vara 

programutvecklare och sist, men inte minst, kollega som genom analytisk reflektion, tillsammans 

med sina kollegor i arbetslaget, utvecklar och förbättrar verksamheten. Kursplaner och 

måldokument nämns inte över huvud taget i lärarnas utsagor. Delvis kan det bero på att mina 

frågor inte tangerat dessa, emellertid verkar lärarnas beskrivningar främst att fokusera på 

mikrorelationer, att finna lösningar på problem man möter i undervisningssituationen.  
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Lärarnas aktiva roll understryker betydelsen av samtalet. Ett gott samarbete mellan lärare och 

deltagare är en förutsättning för att dialog ska uppstå. Utifrån det relationella perspektivet 

försöker lärarna förstå vem individen är (von Wright 2000).  Jämlikhetstanken, som är 

förutsättning för en verklig dialog, genomsyrar arbetet. ” Man står precis på samma plattform. 

Det absolut viktigaste i det hela det är att eleven känner att den är respekterad för vad den är”. 

Läraren antyder att hon inte eftersträvar makt utan vill genom dialog förstå individen och skapa 

förtroende. I lärandet i Öppna skolan ingår att ta personligt ansvar för sina studier och att lära sig 

att låna böcker och på olika sätt utnyttja bibliotekets resurser. De nämner inte färdigproducerade 

arbetsuppgifter men individualiserar uppgifter utifrån deltagarens intresse och förkunskaper.  På 

så vis undviks en programmerad situation som blir opersonlig och begränsad. Lärarna anser att 

deltagare behöver olika lång tid att lära sig saker och förordar mindre kontroll av deltagarnas 

lärande.   

Undervisning utvecklas genom diskussioner med kollegorna. Det framgår av utsagorna att 

reflexion över den egna praktiken har blivit en del av vardagen och att förändringar sker 

kontinuerligt utan att man har någon systematisk tanke bakom förändringsarbetet. Lärarna har 

hög grad av autonomi, således finns utrymme för egna idéer och tankar runt utveckling. En 

förutsättning som Dale lyfter fram är att det kollegiala samarbetet fungerar väl så läraren kan få 

informellt inflytande, personlig utveckling och ökad självkänsla. Alla tre upplever att de kan i 

större eller mindre grad genomföra sina idéer. Lärarna anser att de ”talar ständigt och jämt om 

skolan och hur det ska gå till”. Möjligheten till påverkan av den egna praktiken, delaktighet i 

förändringsarbete samt samarbetsandan i arbetslaget uppskattas och stimulerar lärarna i sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt blir en lärare frustrerad när hon tänker på hur verksamheten skulle 

kunna te sig med den utvecklingspotential som hon anser finns i Öppna skolans verksamhet. Det 

förefaller som mycket av den tysta kunskapen om Öppna skolan sitter i relationerna mellan 

medarbetarna. Positiv syn på framtiden är en förutsättning för engagemang men här tornar mörka 

moln upp sig. Ovisshet och otydlig ledning centralt visar på att organisationen inte upplevs som 

flexibel eller att den möjliggör kreativa lösningar. Vilka utvecklingsmöjligheter finns, frågar sig 

en av lärarna. Närhet till kommunledning saknas, vilket de anser påverkar lärmiljöns 

utvecklingsmöjligheter negativt. Det finns ingen dialog med de styrande och man efterlyser en 

samsyn inom vuxenutbildningen i kommunen.  

Att lägga grunden för lärande i miljön i Öppna skolan är den övergripande uppgiften.  
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Viljan till förändring och förbättring av verksamheten är synbar men samtidigt hävdar man att 

det egna arbetet i hög grad bestäms av villkor utanför det lokala och interna sammanhanget. 

Lärarna saknar ledning men vill inte ledas.  Man efterfrågar en ”konkret utvärdering – Titta, vad 

är resultatet?”.  Intresset från politiker att utvärdera och värdesätta verksamheten är av betydelse 

för lärarna och deras engagemang. Det är ingen som har tid med det eller tar huvudansvar anser 

en lärare.  Strävan, enligt en lärare, är att Öppna skolan ska utvecklas till en lärande organisation 

där kunskap genereras och dokumenteras och inte blir en isolerad enhet inom vuxenutbildningen 

i kommunen. Inflytandet är begränsat till den egna verksamheten. Men pedagogerna efterlyser 

mer delaktighet. De vill att all vuxenutbildning ska sträva mot samma mål och värderingar. Då 

handlar det om delaktighet på alla nivåer inom vuxenutbildningssektorn, att få uttrycka sina 

synpunkter, att andra ska få ta del av ens erfarenheter och kompetens. Lärarna uttrycker en 

förväntan på politiker och ansvariga i kommunen som möjliggör delaktighet. Som det är nu får 

de själva försöka visa upp vad de har att bidraga med. Det verkar troligt att ledningen räknar med 

att pedagogerna tar ansvar för verksamheten, men har inte skapat forum för erfarenhetsutbyte så 

att man tillsammans kan nå nya kunskaper om miljöer och strategier för vuxenutbildningen inom 

Lindesbergs kommun. Det kan också vara så att lärarna engagerat sig i mikrorelationen och 

praktiska bestyr och förbisett den långsiktliga visionen. De har kanske inte gjort anspråk på att få 

inflytande inom organisationen, utan uppskattat att få rå sig själva.   

Vad blir konsekvenserna av deltagarperspektivet? 

... en klasslärare har ju inte den tiden, känner jag.  Den tiden tog dom mej och därför kände jag att 
här passar jag verkligen in (D2) 

Inledningsvis frågade jag mig om Öppna skolan leder deltagaren till större överblick och 

förståelse. Det handlar om deltagare som på ett eller annat sätt är försummade i 

utbildningssammanhang.  Den bild som formuleras i utsagorna visar att Öppna skolan fyller ett 

behov hos individer med dåligt självförtroende och med negativa upplevelser av skolan. 

Deltagarna anser att de blir sedda och bekräftade. Det kan vara ett steg mot ökad förståelse 

mellan individer från olika samhällsgrupper och olika kulturer, eftersom deltagarna kommer från 

olika kulturella bakgrunder och sociala miljöer vilket ger skilda perspektiv på tillvaron ”det är 

ingen nackdel att ha träffat folk som haft svårigheter”.  I mötet med olikheter har etnocentriska 

föreställningar blivit mer nyanserade. Hos deltagarna dominerar Öppna skolans roll som en arena 

för att skapa möjligheter till en dialog. Genom att bryta segregationen, ökas dialog om de värden 

som vi vill bygga demokratin kring.   
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I viss utsträckning, trots dålig självbild, har individer förvärvat trygghet och självförtroende i 

denna miljö. En av frukterna av förvärvad trygghet är att man vågar göra sin röst hörd i mer 

offentlig miljö och man vågar fråga utan att känna sig dum. Det framgår att deltagare förändrat 

sina ståndpunkter och som lett till handling ”nu kopplar jag av med läsningen” ” dom 

(biblioteket) har ju utställningar och till och med det har jag börjat gå på”. En läsande och 

allmänt kulturintresserad individ kan ses som en sinnebild av en individ som utvecklas och 

växer.    

Personliga konsekvenser av forskningsarbetet 

Min roll som forskare och pedagog har förändrats under arbetes gång.  Genom författandet av 

uppsatsen har jag fått nya insikter och min förförståelse har utvidgas (Gadamer 1997). Det har 

varit min ambition att skapa kunskap om Öppna skolan för att kunna bidra med teoribildning 

kring vuxenlärandet och en marginaliserad grupp i samhället. Genom mitt forskningsarbete har 

jag genomgått en mindre metamorfos. Jag har som en av pedagogerna uttryckte det ”ändrat 

siktet” och kommit att ifrågasätta många inslag i min praktiska vardag. Begreppen K1 och K2 är 

ständigt närvarande i mitt pedagogiska utövande. Reflektionen har således fått större utrymme än 

den hade tidigare. Detta har i sin tur medfört att jag känner mig mer förändringsbenägen nu än 

jag var vid avstampet för min uppsats. Öppna skolan har blivit en modell för hur vi (jag) kan 

arbeta med elever som missgynnas i gymnasieskolan och hur vi kan finna lösningar på problem 

vi möter i den dagliga undervisningssituationen. I dag finns en öppen skola för gymnasieelever 

på Lindeskolan. Nyvunna erfarenheter och insikter från vuxenutbildningsprojektet Öppna skolan 

har påverkat utformningen och utvecklingen av verksamheten.   

Fortsatt forskning 

En verksamhet är aldrig en färdig produkt. I detta fall är undersökningen inte upprepar men 

undervisningssituationer måste ständigt omprövas med nya erfarenheter och uppslag. Ytterst är 

det lärarnas och deltagarnas subjektiva tolkning av Öppna skolan som jag har belyst genom 

denna fallstudie. Denna intuitiva kunskap som de har kommunicerat är baserad på deras 

personliga erfarenheter. Det finns ingen garanti för att lärarnas och deltagarnas berättelser 

motsvaras av verkligheten eftersom min analys är inriktad på att utveckla beskrivningar genom 

analys av berättelser. Det finns risk att jag utifrån undersökningen vill dra för långtgående 

slutsatser. Genom mitt skrivande har jag förenklat en komplex verklighet genom att ge den en 

språklig dräkt. Dessutom är min tolkning av världen starkt förknippad med min självuppfattning. 

Det är ingen hemlighet att man tenderar att lägga märke till det som stämmer överens med de 
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föreställningar som man redan har och mycket har givetvis sorteras bort eller fått föga 

uppmärksamhet eftersom det inte stämmer med mina personliga föreställningar.  Detta sker trots 

att jag vinnlagt mig om att vara öppen för alla intryck. Inslag av osäkerhet är en del av 

tolkningsakten. Därmed har jag inte sagt att fallstudien är godtycklig men den är mångtydig. Det 

är min uppfattning att vuxenutbildningen behöver mindre av kortsiktliga projekt och mer av 

långsiktiga projekt som utvärderas och där värdefull kunskap tas tillvara. I skrivande stund är 

Öppna skolan på biblioteket nedlagd. Verksamheten är genom ett politiskt beslut införlivad i 

Lärcentrum Masugnen medan pedagogerna numera arbetar heltid på Lindeskolan. Vid 

omorganisation bryts relationer mellan kollegor upp och värdefull kompetens försvinner. Öppna 

skolan kom till i en speciell kontext riktad mot grupper som stått utanför arbetsmarknad och 

utbildningsmöjligheter. Problemen för denna grupp är av olika karaktär och beror på komplexa 

faktorer. Dessa individer har inte benägenhet att höja sina röster och protestera mot politiska 

beslut. Hur ser de reella utbildningsmöjligheterna för deras del ut nu? En sådan kunskapsbas 

saknas idag. Här behövs fortsatt forskning och ett teoretiskt underlag för analys, vilket inte finns 

utrymme för inom ramen för detta arbete. Fenomen har inte försvunnit i och med nedläggningen 

av Öppna skolan. Likartade behov existerar fortfarande inom Lindesbergs kommun. Vad händer 

idag med vuxna som har underlägsenhetskänslor mot skolan som behöver stärka sitt 

självförtroende och få ett rikare socialt liv? Ändamålsenliga miljöer för individer med olika 

förutsättningar och behov är en demokratisk rättighet. En öppen skola för alla är idag tyvärr 

stängd, men förhoppningsvis kommer erfarenheter från denna alternativa lärmiljö att gagna 

utvecklingen av vuxenutbildningen såväl som annan formell utbildning i kommunen.            
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Intervjuguide    Bilaga 1 

lärare 

1.  Varför sökte du dig till Öppna skolan? 

2.  Beskriv hur det är att arbeta i Öppna skolan? 

3.  Vad finner du speciellt i undervisningen här om du jämför med din roll som pedagog i 

gymnasieskolan? 

4.  Vad tror du är främsta anledningen till att man söker sig till Öppna skolan? 

5.  Hur skapar man en god lärsituation? 

6.  Vad är ett pedagogiskt möte? 

7.  Vad anser du vara själva kärnan i verksamheten? 

8.  Hur går du tillväga när du individanpassar din undervisning? 

9.  Vad får deltagare här som de inte får i reguljär undervisning? 

10. Av vem och på vilket sätt utvärderas verksamheten? 

11. Hur har verksamheten förändrats under åren?  

12. Hur ser handlingsutrymmet ut för dig och dina kollegor? 

13. Beskriv samverkan med närsamhället 

14. Vilka tankar har du kring förändringar? Hur ser du på framtiden? 

15. Hur ser du på pedagogiskt ledarskap?                    
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Intervjuguide    

Deltagare  

1. Hur fick du information om Öppna skolan? 

2. Beskriv hur det är att komma hit och studera. 

3. Har du träffat någon som kommit hit men sedan aldrig återvänt? 

4. Berätta hur du använder din tid i Öppna skolan. 

5. Vad anser du vara fördelarna med att studera här? 

6. På vilket sätt kan du påverka din studiesituation? 

7. Kan du beskriva hur du gör när du lär dig nya saker? 

8. Hur ser du på lärarna? 

9. Arbetar du självständigt eller i grupp? 

10. Kan du beskriva hur Öppna skolan skiljer sig från dina tidigare erfarenheter av studier? 

11. På vilket sätt kan Öppna skolan förbättras?    
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