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Sammanfattning
Projektet Ungas Yrkesrevansch är ett EU-mål-3 projekt som drivits av Stockholms
Hantverksförening i samarbete med Stockholms Utbildningsförvaltning, Stockholms
Kompetensfond, Europiska Socialfonden (ESF-rådet) och Stockholms stadsdelsförvaltningar.
Projektet startades i januari 2005 och pågick till och med december 2006. Projektbudgeten har
totalt omfattat 28 mkr.
Ungas Yrkesrevansch har varit ett kombinerat socialt åtgärds- och utbildningsprojekt riktat
mot unga människor i åldrarna 18-24 år som inte läst, avbrutit eller ej erhållit slutbetyg i
gymnasiet. Dessa ungdomar beskrivs i Ungdomsstyrelsens utredning Unga utanför som den grupp
unga vuxna som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna grupp ungdomar har
även sedan 1990-talet vuxit markant och kan idag betraktas som ett stort samhällsproblem.
Många av dessa ungdomar försörjs genom ekonomiskt bistånd vilket är oerhört kostsamt för
samhället. Att leva på försörjningsstöd, utan sysselsättning eller arbete kan även av individen
upplevas som förnedrande samt kan negativt påverka individens självbild och självförtroende.
Detta kan i sin tur leda till passivisering och ökade sociala problem såsom drogmissbruk och
kriminalitet. Samtidigt som en växande grupp unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden
erfar hantverksbranscherna stora bekymmer då medelåldern i många hantverksyrken är hög och
det råder stor brist på yngre arbetskraft. Brist på utbildad arbetskraft riskerar hota branschernas
ekonomiska utveckling och överlevnad.
Ungas Yrkesrevansch avsåg därmed att utveckla modellen för modern lärlingsutbildning
och anpassa den efter målgruppen unga vuxna utan fullständigt gymnasium, arbete eller annan
känd sysselsättning. Tanken var att arbetsmodellen skall resultera i en förnyad motivation och
självkänsla för den enskilde individen. Målet var att yrkesutbildningen, i förlängningen, skulle leda
till arbete eller vidare studier samt en förmåga att själv försörja sig ekonomiskt.
Utbildningen är klassificerad som studier på komvuxnivå från 20 år och uppåt, det har
även funnits ett IV-spår för elever i åldrarna 18-20 år. Målet har varit att ha 100 aktiva
projektdeltagare där minst 50 personer, efter projektslutet, skulle ha arbete, fortsätta studera eller
starta eget. Under studietiden har projektets elever finansierat sina studier med studielån från
CSN. 57 elever fullföljde projektet (därutav 15 tjejer) varav 28 har fått jobb, sex har gått till vidare
studier och sju ska starta eget. Av de elever som avslutade projektet innan den 31 december
avbröt sju personer för vidare studier och tolv elever för att de blev erbjudna anställning.
Sammantaget har därmed 40 av projektets elever fått jobb, tretton går till vidare studier och sju
startar eget. Betydligt fler har dock påbörjat processen att ta kommandot över sina liv och har
vuxit i självkänsla, något som indikerar att effekterna av projektet är större än vad som framgår av
statistik.
Lärlingsutbildningens pedagogik bygger på det praktiska lärandet, där eleven under stor del
av utbildningstiden är placerad som lärling på en arbetsplats och utbildas av sin handledare.
Därigenom har även Ungas Yrkesrevansch en tydlig förankring i arbetslivet och eleven ges
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tillfälle att skapa egna kontakter och nätverk inom sin specifika yrkesbransch. Eleven ges även
tillfälle att få visa upp andra kvalitéer för en arbetsgivare än betyg. Grundtanken i utbildningen är
att man lär sig ett hantverk bäst genom att imitera, öva och använda händerna, inte genom
teoretisk undervisning. Ungas yrkesrevansch har byggt vidare på den utbildningsmodell för
modern lärlingsutbildning som utarbetats av Stockholms Hantverksförening i tidigare projekt
såsom ”Handkraft 2000”. Utvecklandet av utbildningsmodell har, bland annat, skett genom
införande av en tydlig introduktion med möjlighet till arbetsträning, praktik och
motivationsträning samt alltigenom projektet ett utökat stöd från utbildningssamordnarna och
psykolog. Utbildningssamordnare är även en yrkesprofession som vidareutvecklats under
projektet och som har inbegripet ett stort antal arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Samordnarna har planerat och administrerat lärlingens utbildning, ansvarat för kontakten med
handledarna, upprättat kursplaner och yrkesplaner, men också tagit ett stort socialt ansvar för sina
elever.
Ungas yrkesrevansch har erbjudit eleverna att läsa in kärnämnen från gymnasiet samt
grundskolan. Kärnämnesundervisningen har skett en dag i veckan och har varit helt frivillig.
Ungefär 40 procent av projektets elever valde att läsa in ett eller flera kärnämnen där fem elever,
vid projektets avslut, erhöll sin grundskolekompetens och fjorton elever fullständiga
gymnasiebetyg. Projektets elever har även erbjudits att, på Hantverksföreningens skola
Hantverksakademin, studera ämnen som ”stil och konsthistoria”, ”ritningslära” samt i slutet av
utbildningen en ”starta eget” kurs. Under projektet kunde eleverna dessutom läsa kompletterande
kurser inom sitt specifika yrke. Ungas Yrkesrevanschs lärlingars snittbetyg ligger inom intervallet
9,00 till 20,00 där medelvärdet är 14,93 och medianvärdet 16,17. Detta snittbetyg kan tolkas som
mycket positivt då gymnasieskolans totala genomsnittsbetyg för läsåret 2005/2006 i Sverige var
14,1.
Projektets elever är i regel mycket entusiastiska till projektet och anser att lärlingsutbildning
som pedagogisk modell passar dem som individer. Flera betraktades tidigare av dels
omgivningen, dels av sig själva som ”misslyckade” i skolan. Elevernas berättelser tyder dock på
att det tidigare ”misslyckandet” till stor del berodde på att de inte upplevde ett sammanhang i
skolan samt att de inte praktiskt kunde se och förstå varför de skulle lära sig diverse saker. I
Ungas Yrkesrevanschs lärlingsutbildning har de däremot direkt i arbetssituationen kunnat se
resultatet av sitt arbete samt direkt erhållit respons och utvärdering från handledaren. Eleverna
framhåller även vikten av att de i projektet upplevde ett kontinuerligt stöd och engagemang från
sin utbildningssamordnare och handledare samt att lärlingsutbildningen tillgodosåg ett behov av
en individuell anpassad utbildning. Flera elever menar även att lärlingsutbildningen har medfört
en stabilitet i tillvaron, känsla av kontroll över den egna livssituationen, ökat självförtroende samt
en mer positiv syn på sin egen förmåga och framtid.
Ungas yrkesrevansch har under projekttiden utarbetat och utvecklat en väl fungerande
utbildningsmodell för att tillgodose det behov som idag existerar av praktiska yrkesutbildningar
riktade mot ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg. Berörda intressenter har på
tjänstemannanivå naturligtvis haft en avsikt att hitta en adekvat åtgärd för målgruppen och som

3
dessutom är ekonomiskt försvarbar för kommunen. Ett politiskt intresse har också funnits från
Stadshuset. Det som nu återstår att se är hur politiker vill förvalta den framtagna
åtgärden/modellen och därmed ta till vara både satsade utvecklingsmedel samt de möjliga
framtida besparingar/effektiviseringar som brukandet/implementeringen av densamma kan leda
till för Stockholms kommun.
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Inledning
I januari 2005 startades, på initiativ av Stockholms Hantverksförening, Europeiska socialfonden
(ESF- rådet) och Stockholm stads Kompetensfonden, ett samverkansprojekt angående att
utveckla en modern lärlingsutbildning för arbetslösa unga vuxna. Projektets innefattade även en
samverkan med Stockholm stads utbildningsförvaltning. Projektet döptes till ”Ungas
Yrkesrevansch” och syftade till att ge unga människor i åldrarna 18-24 år, som inte läst, avbrutit
eller ej erhållit slutbetyg i gymnasiet, en möjlighet att erhålla en praktisk hantverksutbildning.
Projektet var ett kombinerat utvecklings- och åtgärdsprojekt där hantverksutbildningen skulle
fungera som ett alternativ för dem som hade visat sig mindre mottagliga för katederledd
undervisning. ”Ungas Yrkesrevansch” var ett tvåårigt projekt och pågick till och med 31
december 2006. Under projekttiden skrevs en delrapport av Peter Almstedt, vilken beskriver
projektets aktiviteter fram till den 31 juli 2005. Projektet har även delutvärderats av två
enkätundersökningar som utfördes bland projektets elever i juli år 2005 samt i februari/mars
2006. På uppdrag av Stockholms Hantverksförening har jag, Anna Eklund, utfört en utvärdering
som skall ligga som grund för projektets slutrapport.

Syfte och frågeställningar
Syftet med att utvärdera projektet ”Ungas yrkesrevansch” är dels att granska i vilken omfattning
projektets målformuleringar har verifierats, dels att, utifrån olika aktörers/intressenters
synvinklar, analysera projektets arbetsmetoder. Det har bland annat varit aktuellt att granska
frågor såsom hur planeringen av och i projektet har fungerat samt hur dialogen har skötts med
projektets intressenter. Av intresse har även varit att analysera hur gruppetableringen gick till i
arbetsgruppen, hur eventuella konflikter hanterades, hur projektmedlemmar arbetade och mådde
i sina roller samt hur spridning av information har fungerat i arbetsgruppen.
Fokus har dock främst lagts på projektdeltagarnas/elevernas upplevelser och erfarenheter
av projektet. Frågor som här har blivit aktuella är bland annat;
- Vilken personlig behållning anser den enskilde individen att den har förvärvat genom att
delta i projektet?
- Anser individen att han eller hon har utvecklats som person, yrkesmässigt och socialt,
under projektet?
- Hur ser individen på praktiskt lärande och lärlingsutbildning? Har individen upplevt
någon skillnad/likhet i jämförelse med tidigare erfarenheter av skolan?
- Betraktar individen projektet som en tillräcklig och tillfredställande åtgärd för att erhålla
en yrkesutbildning och därigenom en möjlighet till egenförsörjning?
Utvärderingen syftar dock inte enbart till att göra en målutvärdering genom att värdera vilka
effekter projektet har fått för den enskilde individen utan avsikten är även att sätta in projektet i
ett större socialt och kulturellt sammanhang för att kunna förklara den bild som framträder. En
utvärdering bör alltså sträva efter att inte enbart beskriva och kartlägga en verksamhet utan även
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försöka gå djupare genom att ifrågasätta det som tas för givet och som självklart, detta för att öka
olika aktörers medvetenhet. Utvärderingen skall således inte endast vara en resultatgranskning
utan en del av en läroprocess som skall föra vidare tankar och idéer kring hur man i framtiden
kan arbeta i liknande projekt och verksamheter.

Utvärdering som metod och tillvägagångssätt
Metod
Eftersom varje projekt är unikt i sitt slag kan det vara svårt att enbart följa en enda
utvärderingsmodell. För att erhålla en talande och mångfasetterad bild av projektet, dess
arbetsmetoder och arbetsprocess, öppna och dolda mål samt effekt för den enskilde har det varit
viktigt att kunna skräddarsy en utvärderingsmetod. Vidare skall jag beskriva och tydliggöra hur jag
metodologiskt gick tillväga i arbetet med utvärderingen.
Utvärderingen av Ungas Yrkesrevansch har främst utförts enligt en brukarmodell, vilken är
en interaktiv form av utvärdering. 1 Brukarmodell används för att kunna beakta projektets
effekter, där fokus främst har lagts på de individer som genomgått Ungas Yrkesrevanschs
lärlingsutbildning. Fokus har bland annat kommit att läggas på den enskilde individens upplevelse
och erfarenhet av projektet samt på mötet mellan arbetsgruppgrupp och elev samt mellan
handledare och elev . Det har dock även varit av intresse att se till alla berörda aktörer i projektet
för att granska hur olika aktörer på olika ”nivåer” har upplevt och värderat faktorer såsom
målformuleringar, effekter och resultat, arbetsprocess samt kommunikation mellan olika aktörer.
Brukarmodellen som utvärderingsmetod kan därmed sägas fungera som en kartläggning av olika
intressenters och samarbetspartners förväntningar och erfarenheter av ett projekt.
Faktorer som resultat och process inryms i brukarmodellen, då det även är viktigt att
granska huruvida projektets resultat överensstämmer med uppsatta målformuleringar samt även
för att bedöma kvalitén i själva arbetsprocessen 2 . Att dock enbart utföra en resultatutvärdering
kan leda till en förenklad och onyanserad bild av ett projekt. Ett projekts effekter kan även vara
resultat av dolda mål, eller mål som framkommit och synliggjorts under projektets gång. Det har
därför även varit viktigt att inte enbart beakta de mål som sattes upp i själva projektplanen utan
även undersöka eventuella mål och syften som formulerats i ett senare skede.
Min tanke har även varit att bruka en teoriinriktad modell för att kunna sätta in projektet i
en aktuell social kontext. 3 Ämnen som har kommit att bli aktuella är det livslånga lärandet,
kunskapssamhället, normalitet/avvikelse, marginalisering, praktiskt lärande, etc.

Karlsson, Ove, Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning: en översikt, (Stockholm 1999), s. 58
Bengtsson, Hans, Steget till ett arbete, processutvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa, (Halmstad, 1997),
s.42
3 Karlsson, Ove, Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning: en översikt, (Stockholm 1999), s. 57
1
2
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Tillvägagångssätt
I mitt arbete har jag utgått från projektplanens målformuleringar och planering av arbetsmetod
samt delrapportens berättelse om hur projektet fortlöpte och utvecklades under den första tiden.
Jag vill poängtera att det är svårt att i efterhand utvärdera en verksamhet på ett helt rättvisande
sätt 4 och därför har det varit mycket viktigt med en god kommunikation mellan mig som
utvärderare och projektledningen.
Min tanke var att utvärderingen både skulle ha kvalitativa och kvantitativa inslag. Den
enkätundersökning som gjordes juli år 2005 samt februari/mars år 2006 följdes upp med en ny
och något modifierad enkätundersökning med huvudsakligt fokus på upplevelsen av
projektavslutet. Denna enkätundersökning utfördes i november/december år 2006. Dessa tre
enkätundersökningar utgör därmed utvärderingens kvantitativa beståndsdel. Det har, bland annat,
varit intressant att beakta huruvida de tre enkätundersökningarna sammanfaller eller skiljer sig
från varandra gällande resultat. Att granska dessa tre enkäter har även gett en mer övergripande
och överskådlig bild av hur projektets elever värderar olika delar av projektet.
För att fördjupa utvärderingens analys krävdes dock kvalitativa nedslag, det vill säga
kvalitativa intervjuer med ett urval projektdeltagare. Detta för att exempelvis kunna undersöka
vilka sociala och personliga effekter projektet kan ha inneburit för den enskilde individen,
faktorer som inte brukar framkomma genom att fylla i en enkät. Sammantaget intervjuade jag sju
elever där intervjuerna i genomsnitt var en timme långa.
Att intervjua medlemmarna i arbetsgruppen var även viktigt, dels för att få kunskap om
projektet, de olika projektfaserna och projektets aktiviteter, dels för att få en bild av vad de olika
arbetsuppgifterna hade inneburit och upplevts. Det var även intressant att jämföra
arbetsgruppens åsikter och upplevelser med dem som uttrycks av projektdeltagarna. Sammanlagt
intervjuades sju medlemmar i arbetsgruppen, därav fyra utbildningssamordnare, två lärare samt
projektledaren.
Jag intervjuade även fem av projektets handledare där fokus främst lades på rollen som
handledare, upplevelsen av projektet och dess arbetsformer samt hur kommunikationen mellan
handledare och arbetsgruppen hade fungerat.
Då projektet ”Ungas yrkesrevansch” har handskas med individer där ett flertal har och har
haft psykosociala svårigheter samt tidigare upplevelser av ”utanförskap” har de erbjudits
samtalsstöd med en leg. psykolog. För att erhålla djupare insikt i detta har fungerade har jag även
intervjuat anlitad psykolog.
Slutligen har jag även intervjuat ett urval av styrgruppens medlemmar (tre stycken), där jag
främst fokuserade på hur de upplevt ”Ungas yrkesrevansch” som utvecklings- och åtgärdsprojekt
samt hur arbetet i styrgruppen rent praktiskt har fungerat.
Sammantaget baseras utvärderingen på 23 kvalitativa intervjuer.

4
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Teori
För att kunna utföra en tillfredställande och rättvis analys av projektets effekter måste
utvärderingen utgå från en teoretisk ansats. 5 Detta för att kunna förklara och belysa de resultat
som utvärderingen kommit fram till. Med begreppet ”teori” avser jag inte främst abstrakta
vetenskapliga teoribildningar utan de värderingar, förutsättningar och principer som ligger som
grund för projektet. Teorin är således den värderam, hypoteser och filosofi som har fungerat som
utgångspunkt vid projektets tillkomst och som man arbetat utifrån i det praktiska genomförandet
av projektet.
I projektet ”Ungas Yrkesrevansch” har utgångspunkten bland annat hämtats från Leif
Lindes utredning Unga utanför, där Linde beskriver och kartlägger de ungdomar i ålder 16- 24 som
inte arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Unga Utanför beskriver en komplex
samhällssituation där en ansenlig grupp ungdomar har stora svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och därigenom har kommit att marginaliseras. Rapporten beskriver även att en
marginaliserad position i sin tur medför svårigheter till etablering. Projektet Ungas Yrkesrevansch
kan därmed sägas utgå från två teoretiska antaganden. Det ena är att den ”vanliga” skolan, det vill
säga traditionella gymnasieutbildningar, exkluderar en viss kategori ungdomar. Att inte ”passa in”
leder till ett socialt utanförskap och avsaknaden av fullgod gymnasieutbildning resulterar även i en
utestängning från arbetsmarknaden. Att exkluderas från arbetsmarknaden leder i sin tur till en
större känsla av socialt utanförskap och på så vis blir den ”onda cirkeln” sluten. Det andra
antagandet är att vårt samhälle utgår från en teoretisk kunskapstradition, det vill säga att kunskap
främst definieras som abstrakt och teoretiskt kunnande. 6 Den praktiska kunskapen, att lära sig
utföra ett hantverk, värderas således inte lika högt i vår samhälliga kontext. Det går därmed att
säga att projektet Ungas yrkesrevansch utgår från en icke-skolastisk idé, vilket innebär ett kritiskt
förhållningssätt till den traditionella skolans särskilda sätt att tänka och praktisera undervisning
och lärande. Enligt den icke- skolastiska idén har skolan i alltför hög grad kommit att förknippa
lärande med klassrumsundervisning avskild från verkligheten utanför. Skolan betraktas även som
allt för akademisk och skild från produktion. Man ställer sig kritiskt till att undervisning utförs
som verbal överföring utan hänsyn till medel i omvärlden och att lärande främst är inriktat på
prestation i form av exempelvis betyg istället för den enskilde individens behov och utveckling. 7
Utifrån denna icke-skolastiska idé samt dessa teoretiska antaganden bildades sedan
projektet ”Ungas Yrkesrevansch” som en åtgärd för den angivna problematiken, det vill säga att
en markant grupp unga ställs utanför arbetsmarknaden samt att det praktiska kunnandet tenderar
att negligeras i vårt samhälle. ”Ungas Yrkesrevansch” skall således erbjuda en alternativ
utbildningsmetod där det praktiska lärandet ställs i centrum, det vill säga införa en modern
lärlingsutbildning.

Karlsson, Ove, Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning: en översikt, (Stockholm 1999), s. 57
Molander, Bengt, Hela människans kunskap, ur: Vem väver kejsarens nya kläder?, (Stockholm, 2003), s 17
7 Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus, Mästarlära – lärande som social praxis, (Lund, 2000), s.202
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Genom att i utvärderingen utgå från projektets teoretiska utgångspunkter, samt fördjupa
dem genom att delvis tillämpa andra teoribildningar, är det möjligt att sätta in studieobjektet i ett
socialt och kulturellt sammanhang och på så vis skapa förståelse för utvärderingens resultat.
Detta sätt att utvärdera kan även innebära en utveckling av projektets teoretiska ansatts och
perspektiv (metoder, arbetsmodeller etc.), samt kan påverka tidigare föreställningar kring
projektet och projektets syfte. Detta går att benämna som generering av ny teori, det vill säga att
utvärderingen leder till ny kunskap inom området. 8 På så vis kan en utvärdering leda till
utveckling och förnyelse.

Etiska reflektioner
Då jag har utgått från enskilda informanters utsagor i utvärderingen har det varit viktigt att beakta
de etiska riktlinjer som finns rörande kvalitativ forskning. Jag har därmed utgått från
Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets, HSFR:s, fyra etiska riktlinjer,
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
samt
nyttjandekravet. 9
Informationskravet innebär att forskaren på ett tydligt sätt skall informera deltagaren om
utvärderingens generella syfte, vad det innebär att medverka som informant samt vilka rättigheter
informanten har. 10 Det är viktigt att noggrant upplysa informanterna om att deltagandet är
frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under projektet.
Samtyckeskravet gäller att jag som forskare måste ha informanternas medgivande till att delta i
utvärderingen. 11 Eftersom ”Ungas Yrkesrevansch” är ett projekt där eleverna kan ha upplevt eller
upplever sociala svårigheter har jag varit medveten om att det kan uppkomma situationer under
intervjuerna då informanter berättar något högst privat, vilket kan medföra en känsla av
utelämnande hos eleven. Det har då varit viktigt för mig att, under intervjusituationen, upplysa
informanten om att han eller hon inte behöver berätta om det känsliga samt försäkra dem om att
det inte kommer att tas med i själva analysen. Konfidentilaitetskravet blir här viktigt, denna
riktlinje innebär att informanten skall försäkras om att inga personliga data skall finnas med i
arbetet samt att inga uppgifter skall kunna härledas till en enskild informant. 12 Nyttjandekravet
innebär att inspelningar samt transkriberingar enbart skall användas i forskningssyfte 13 samt att
det enbart är jag som har haft tillgång till det empiriska materialet.

Presentation av disposition
Utvärderingen är upplagd som så att rapporten börjar med en Presentation av projektet Ungas
Yrkesrevansch där projektets bakgrund, målgrupp, syfte och mål beskrivs. Vidare under avsnittet
Eklund, Bengt, Hultman, Glenn, Utvärdering i kommunerna –en handbok, hur man gör och hur man tänker, (Linköping,
1999), s. 24
9 http://www.hsfr.se/etik/regler.htlm
10 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 107
11 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 107
12 Ibid, s. 109
13 Pripp, Oskar, Reflektion och etik, ur Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 51
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skildras projektets arbetsprocess samt den utbildningsmodell som projektet utgår från.
Presentationen avslutas med en beskrivning av projektets resultat.
Nästa del av rapporten, Unga Yrkesrevanschs aktörer och deras upplevelse av projektet, tar upp och
behandlar de olika aktörer som deltagit och berörts av projektet. Under detta avsnitt presenteras
arbetsgruppen (utbildningssamordnare, lärare och projektledare), styrgruppen, anlitad psykolog
samt handledarenas erfarenheter och tankar kring projektets upplägg, eventuella problem samt
förtjänster.
Avsnittet Ungas Yrkesrevanschs brukare och deras upplevelse av projektet fokuserar helt på
projektets elever och deras åsikter kring och erfarenheter av den lärlingsutbildning de har
studerat. Denna del av utvärderingen presenteras ”kronologiskt”, det vill säga beskriver elevernas
livssituation innan projektet, under utbildningen och avslutas med deras tankar kring framtiden.
Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion.
Efterföljande kommer delen Analys och diskussion kring resultat vilken syftar till att försätta
projektet i ett socialt och kulturellt sammanhang. I detta avsnitt ämnar jag diskutera kring de
tankegångar samt resultat som tydliggjorts i aktörernas/brukarnas berättelser samt även att
koppla dessa resonemang till projektets teoretiska utgångspunkter. För att erhålla djupare
förståelse kommer jag även att länka till andra teoretiska teoribildningar och tankegångar.
Avsnittet tar upp ämnen såsom vad det innebär att försättas i en marginell position, skolans
funktion som normaliseringspraktiker samt hur tankar kring det livslånga lärandet påverkar den
enskilde individen. Efter det reflekterar jag kring hur lärlingsutbildning fungerar som åtgärds- och
utvecklingsprojekt, där tankar kring praktisk samt social kunskap och lärande diskuteras. Vidare
kommer en reflektion kring projektet där vissa aspekter kommer att diskuteras såsom hur
begrepp och kategoriseringar använts i det praktiska arbetet, vad vissa avhopp kan ha berott på
samt hur projektet har arbetat med bedömningar och validering. Sist i denna del kommer en
samhällsekonomisk reflektion där behovet av hantverkare på arbetsmarknaden belys i förhållande
till den ökade ungdomsarbetslösheten. Utvärderingen avrundas med en Avslutande reflektion.
Vissa avsnitt innehåller citat där I betyder Intervjuare, (…) betyder att en del i citatet är
avlägsnat, (min notering) betyder att jag har lagt in en förklaring för att kunna förstå XXX som
exempelvis kan vara ett fingerat yrke, namn eller plats.
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Presentation av projektet Ungas yrkesrevansch
Bakgrund till projektet
Utredningen Unga Utanför
Ungas Yrkesrevanschs projektidé har starkt anslutit till ungdomsstyrelsens Leif Lindes utredning
Unga utanför. Denna rapport presenterades 2003 och beskriver samt kartlägger en grupp
ungdomar i åldrarna 16-24 år som ej studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller som har någon
annan känd sysselsättning. Denna grupp ungdomar har, enligt utredningen, vuxit markant under
1990-talet och kan i dagsläget betraktas som ett omfattande samhälligt problem. Leif Linde med
redaktion framhåller att den grupp som främst är utsatta är de som inte har kommit igenom
grundskolan alternativt gymnasieskolan samt de som har varit utan sysselsättning i två år. En stor
andel av dessa ungdomar är utrikesfödda. 14 Dessa ungdomar har svårast att etablera sig på
arbetsmarknaden och befinner sig således utanför det samhälliga systemet. Det är även påtagligt
att få i gruppen ”utanför under två år” hittar tillbaka till kända sysselsättningsalternativ genom
studier, utan etablering sker främst via tillfälliga anställningar. 15
Utredningen framhåller att det är svårt att återge en enhetlig beskrivning av dessa ungdomar
och deras livsvillkor. Det går dock att framhålla vissa generella faktorer som är markanta i
granskningen av denna grupp. Unga utanför beskrivs som en grupp ungdomar som har
problematiska uppväxtförhållanden, svåra sociala problem, olika former av sjukdom, missbruk,
kriminalitet, funktionshinder, fått barn i unga år samt har varit eller är utsatta för samhällig
diskriminering. Socioekonomiska faktorer är även framträdande då många i denna grupp kommer
från familjer med låg utbildning och låga inkomster. 16 En stor del av denna grupp har även en
ofullständig och misslyckad skolgång samt har i perioder mycket kontakt med myndigheter och
då främst med socialförvaltning, försäkringskassa och psykvård. Att befinna sig utanför medför
även, enligt utredningen, en bristande medvetenhet av sociala normer och förhållningssätt vilket
exempelvis gestaltas i svårigheter av att passa tider. Utredningen understryker även att många
ungdomar i denna grupp också betraktar sig själva som utanför, vilket kan leda till en situation av
självuppfyllande profetia, det vill säga att omgivningen reaktioner på och bild av individen
påverkar individens självbild och därigenom dess sätt att agera. 17 Utredningen framhåller även att
denna grupp ungdomar, i förhållande till andra grupper, löper större risk att drabbas av psykisk
ohälsa.
Utredningen menar även att denna grupp ungdomar ofta vill etablera sig, men saknar
långsiktigt stöd från samhället. Utredningens huvudsakliga förslag innebär att kommuner skall ha
Linde, Leif, Unga utanför, slutbetänkande om unga utanför, (Stockholm, 2003) s. 10
Ibid
16 Linde, Leif, Unga utanför, slutbetänkande om unga utanför, ( Stockholm, 2003) s. 61
17 Hilte, Mats, Avvikande beteende, en sociologisk introduktion, ( Lund, 1996) s. 128
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ett lagstadgat ansvar att ordna en uppsökande organisation som aktivt söker upp och stödjer varje
individ under 20 år som inte har någon känd sysselsättning. En annan viktig faktor är att då dessa
ungdomar till stor del inte har kommit igenom grund och/eller gymnasieskolan så ställs det stora
krav på en fortsatt utveckling av skolans möjligheter att kunna erbjuda alla den utbildning som
krävs för att komma ut på arbetsmarknaden. Det krävs, enligt utredningen, fler individuella
förslag såsom att gymnasieskolor ges möjlighet att införskaffa tjänster från andra aktörer, till
exempel från studieförbund och folkhögskolor. 18 Att mer satsa på lärlingsutbildningar och även
öka antalet lärlingsplatser är även ett förslag för att utöka utbildningsutbudet och för att
tillmötesgå denna grupp ungdomar. Jan Olofsson menar att gymnasieskolan i dagsläget, med sin
allt mer teoretiska inriktning, tenderar att marginalisera en grupp unga som är mer praktiskt lagda
och därmed bör man satsa på yrkesutbildningar. 19

Hantverksakademin och Projektet Handkraft
Projektet Ungas Yrkesrevansch baseras till stor del på den arbetsmodell som utarbetats och
används av Hantverksakademin. Hantverksakademin är den skola där Stockholms
Hantverksförening i mer än 10 år har utbildat lärlingar i olika hantverksyrken. På
Hantverksakademin tillämpas ”modern lärlingsutbildning” en modell som till stor del utarbetades
under ett tidigare EU-projekt vid namn ”Handkraft”. Handkraft som projekt pågick under två
perioder, den första från april år 1999 till mars 2001 och den andra från april 2001 till mars 2004.
Projektet utfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden. Medverkade gjorde även
Länsarbetsnämnden i Stockholms län, Socialförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad.
Stockholm Hantverksförening har uppmärksammat att dagens
utbildningsväsen är konstruerat kring akademisk utbildning. Med detta menas att dagens
gymnasium främst fungerar som studieförberedande och komvux som högskolekompletterande.
Då gymnasiet formas som en förberedelse leder detta till svårigheter för dem som väljer en
gymnasial yrkesinriktning. Dagens gymnasiala yrkesprogram är således yrkesförberedande
program vilket innebär att individen måste utbildas ytterligare ca två år för att erhålla ett
yrkesbevis, exempelvis gesällbrev. Detta innebär en rad olika svårigheter. Dels är kostnaderna för
ett företag att anställa en lärling alltför hög då många hantverkare arbetar i små företag, dels är
utbudet av eftergymnasiala yrkesutbildningar minimalt. Ett annat problem är då gymnasiet vänder
sig till personer under 20 år, en individ över denna ålder har inte rätt att läsa en
yrkesförberedande gymnasieutbildning. Att då till exempel ”komma på” att du vill utbilda dig till
frisör vid en ålder av 28 är i stort sett omöjligt, det vill säga om du inte kan finansiera en
privatutbildning. Dessa svårigheter att utbilda sig till hantverkare kan betraktas som allt mer
allvarliga då medelåldern bland Sveriges hantverkare blir allt högre samt att det redan nu är en
påtaglig brist av hantverkare på arbetsmarknaden. 20
Linde, Leif, Unga utanför, slutbetänkande om unga utanför, (Stockholm, 2003) s. 15
Ibid, s. 63
20 Winbladh, Anna, Nya möjligheter, med en modern lärlingsutbildning, (Stockholm, 2002) s.6
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Stockholms hantverksförening menar därmed att en satsning måste ske på en
lärlingsutbildning som ligger på en vuxennivå, vilket utvecklades under projektet Handkraft.
Modellen för modern lärlingsutbildning innebär att lärlingen är elev under utbildningen och
därmed får finansiera sina studier vis studiemedel och studielån från CSN. Lärlingen placeras på
en arbetsplats där utbildningen sker under handledning av en yrkesperson kombinerat med
kunskaper om hur företag startas och drivs. Mestadels av utbildningstiden sker på arbetsplatsen
(80 procent) och resterande genom undervisning på Hantverksakademin (20 procent). Lärlingen
har under utbildningstiden en utbildningssamordnare från Hantverksakademin som fungerar som
ett stöd och som en länk mellan skolan, arbetsplatsen och lärlingen. 21 Den moderna
lärlingsutbildningen utgår från tanken om det praktiska lärandet och den praktiska kunskapen.
Stockholms Hantverksföreningen förespråkar den praktiska kunskapens värde och ställer sig
kritiska till västvärldens kunskapstradition där teoretisk kunskap framställs som mer betydelsefull
och ”svårare” än den praktiska kunskapen. De kritiserar även den strikta gränsdragning som ofta
görs mellan teoretisk och praktisk kunskap då exempelvis att lära sig ett hantverksyrke innefattar
teori men då förmedlad genom den praktiska handlingen. Under lärlingsutbildningen får eleven
lära sig ett yrke genom observation, imitation och övning. Maria Karlsson och Marianne Larsson
menar i rapporten lärlingsutbildning, utifrån olika synsätt på kunskap och lärande att lärlingsutbildning
också innebär en social dimension. De hänvisar till Molander som menar att praktisk kunskap
skapas och förmedlas genom föredöme, övning och personlig erfarenhet. Att bli en del av en
arbetsplats innebär således inte enbart att lära sig ett yrke utan att träda in i en ny social och
kulturell tradition och bli en del av den. Handledaren besitter därmed inte enbart en lärande roll
utan fungerar även som en social förebild för lärlingen. Lärlingsutbildning innebär således både
praktiskt lärande och socialt lärande. 22

Projekttyp, mål och syften
Projekttyp samt målgrupp
På initiativ av Stockholms Hantverksförening startades projektet Ungas yrkesrevansch i januari
2005. Ungas yrkesrevansch var ett utbildningsprojekt där modern lärlingsutbildning fungerade
som modell. Projektet var även ett socialt utvecklings- åtgärdsprojekt då målgruppen var den som
beskrivs i Leif Lindes utredning ”Unga Utanför”. Målgruppen var därmed ungdomar i åldrarna
18- 24 år som ej har fullständiga gymnasiebetyg, inget arbete samt ingen känd sysselsättning.
Modellen för modern lärlingsutbildning skulle därmed utvecklas och anpassas efter denna
målgrupp.
Projektet förutsatte att deltagarna var motiverade till att utbilda sig inom
hantverksbranschen och på så vis skulle vara ”självgående”. Det förutsattes även att deltagarna
21Winbladh,

Anna, Nya möjligheter, med en modern lärlingsutbildning, (Stockholm, 2002) s 12
Karlsson, Maria, Larsson, Marianne, Lärlingsutbildning, utifrån olika synsätt på kunskap och lärande, (Linköping, 2000) s.
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var beredda att ta studielån för att finansiera sin utbildning. Projektet hade inte medel för att
bland annat hantera drogproblematik utan hänvisade då till andra projekt med specialresurser.
I projektets inledande skede beräknades ca 50 procent av ungdomarna ha
invandrarbakgrund samt att även andelen kvinnor i projektet skulle ligga på 50 procent. Projektet
beräknade till en början att ca 10 procent skulle rekryteras i åldrarna 18- 20 år, denna andel
utökades dock till 20 procent. Denna förändring berodde på att Kompetensfonden till en början
avsåg att helfinansiera 10 ungdomar under 20 år, men denna intention visade sig svår att
genomföra då eleverna inte parallellt kunde vara inskrivna på utbildningsförvaltningen vilket fick
konsekvensen att de inte skulle få ut sina betyg. Efter att detta uppdagats beslutade projektet att
öppna ett IV-spår vilket även visade sig behövligt då efterfrågan på lärlingsplats var stor i
målgruppen 18-20 år. Målgruppen justerades även i juni 2005 då andelen kvinnor i projektet var
avsevärt lägre än beräknat. Mål för andel kvinnor ändrades därmed från 50 procent till 25
procent. Mer om detta i avsnittet Svårt att rekrytera kvinnor. 23 Mål för andel kvinnor har vid
projektets slut verifierats då 15 tjejer fullföljde sin utbildning, vilket innebar att de utgjorde ca en
fjärdedel av de elever som avslutade projektet (57 stycken).
Ungas Yrkesrevansch har även inneburit ytterligare en åtgärd som Stockholm stad kan
anvisa för målgruppen ”unga utanför” under projekttiden från till och med 31 december 2006

Syften
Syftet med Ungas Yrkesrevansch var främst att erbjuda ungdomar med avbruten skolgång en ny
form av yrkesutbildning i ett självvalt hantverksyrke tillsammans med ett starkt individuellt och
socialt stöd. Tanken var att arbetsmodellen skulle resultera i en förnyad motivation och
självkänsla för individen. I förlängningen skulle yrkesutbildningen även leda till arbete eller vidare
studier och en förmåga att själv försörja sig ekonomiskt. Syftet var även att påvisa att modern
lärlingsutbildning är ett lämpligt alternativ till andra mer traditionella förberedande utbildningar
för dessa ungdomar som tidigare har ”misslyckats” i skolan.

Mål
Projektet Ungas yrkesrevansch har haft ett delmål där målet var att rekrytera 100 deltagare ur
målgruppen fram till den 15 jul 2005, varpå projektet fick ett förlängt beslut från ESF- rådet fram
till 31 december 2006. Detta mål nåddes efter hårt arbete av arbetsgruppen.
Slutmålet för projektet var att 50 procent av eleverna skulle ha fullföljt deltagandet och att
3/5 då skulle befinna sig i arbete, 1/5 skulle ha startat eget och 1/5 skulle gå vidare till studier
efter projektslutet. Slutmålet har dock justerats på så vis att andelarna befinna sig i arbete (3/5),
starta eget (1/5) och gå vidare till studier (1/5) har tagits bort. Slutmålet för projektet Ungas
yrkesrevansch var således att 50 procent skulle ha fullföljt deltagandet i projektet till och med 31
december 2006. Detta slutmål har verifierats då 57 personer fullföljde projektet varav 28 har fått
jobb, sex har gått till vidare studier och sju ska starta eget. Innan projektets slut valde även tolv
23
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elever att avbryta projektet på grund av anställning samt sju för att påbörja Hantverksakademins
eftergymnasiala utbildning eller liknande eftergymnasial utbildning. Sammantaget har därmed 40
av projektets elever fått jobb, tretton går till vidare studier och sju startar eget.

Organisation och intressenter
Styrgrupp
Ungas yrkesrevansch styrgrupp har burit ansvar för projektets ramar samt målformuleringar. I
styrgruppen fanns representanter för Stockholms Hantverksförening, Stockholm stads
utbildningsförvaltning, Stockholm stads Socialförvaltning, Stockholm stads Kompetensfond,
Ungdomsstyrelsen samt Fryshuset. Styrgruppen har träffats ca en gång i kvartalet för möte och
avstämning, dock träffades de mer regelbundet i projektets initiala skede.

Arbetsgrupp/ projektgrupp
Arbetsgruppen har bestått av en fast grupp på sju personer som har ansvarat för projektets
aktiviteter och genomförande. Gruppen bestod av fyra utbildningssamordnare, en
systemutvecklare/administratör och två kärnämneslärare, vilka leddes av en projektledare.
Dessutom anlitades en psykolog på deltid. Arbetsgruppen höll veckomöten för avstämning mot
tidsplan, aktivitetsplan samt ekonomisk budget. Olika representanter från arbetsgruppen
närvarade även vid styrgruppsmötena för att informera samt diskutera projektets aktiviteter och
utformning. Arbetsgruppen skulle, förutom att driva projektet, utveckla utbildningsmodellen
modern lärlingsutbildning samt arbeta för implementering av arbetssättet i Hantverksakademins
ordinarie verksamhet.

Stockholms Hantverksförening
Stockholms Hantverksförening är projektägare till Ungas Yrkesrevansch och hade därmed två
ledamöter i styrgruppen, dels ordförande, dels projektledaren i arbetsgruppen. Stockholms
Hantverksförening avsåg som projektägare att skapa återväxt och vitalisering i
hantverksbranschen, vidareutveckla modellen modern lärlingsutbildning samt utveckla denna
modell för en ny målgrupp, medvetandegöra kring och diskutera det praktiska lärandet samt
utveckla samarbetet med Stockholms stad.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
ESF-rådet hade en representant i styrgruppen samt bidrog med projektmedel under rubriken
”Växtkraft Mål 3- Stöd till anställbarhet och företagaranda”.
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Stockholm stads Utbildningsförvaltning
Utbildningsförvaltningen hade en representant i styrgruppen samt bidrog med projektmedel via
skolpeng från Komvux och IV. De godkände även elevernas studieplaner som utarbetades av
arbetsgruppen.

Stockholms stads Socialförvaltning
Stockholm stads Socialförvaltning hade en representant i styrgruppen. Socialförvaltningen
centralt ämnade med sin medverkan och engagemang utveckla en lämplig åtgärd för målgruppen.

Stadsdelsförvaltningar
Stadsdelsförvaltningarna bidrog under rekryteringsfasen med att anvisa deltagare och under
rekryterings -och introduktionsfasen även med att ge försörjningsstöd till majoriteten av eleverna.
Stockholms stads Socialförvaltning ämnade genom stadsdelsförvaltningarna anvisa åtgärd för
målgruppen och minska individers behov av försörjningsstöd.

STockholms ARbetsmarknads-Tjänster (Startverkstäder)
Två startverkstäder i Stockholm stad har deltagit i projektet, vilka är Lunda och Nytorget.
Startverkstäderna har bidragit, under rekryteringsfasen, med olika tjänster för att täcka upp de
krav på förkunskaper vissa yrken kräver innan lärlingsutbildning, till exempel inom snickeri. Det
har även varit, i viss mån, möjligt för osäkra elever att testa på ett antal yrken på
startverkstäderna. Starverkstäderna avsåg med sin medverkan öka sin beläggning.

Stockholm stads kompetensfond
Stockholms stads Kompetensfond hade en representant i styrgruppen samt bidrog med
projektmedel. Kompetensfonden hade även beslutat att helfinansiera 10 projektdeltagare i
åldrarna 18-20 år, men på grund av svårigheter för dessa elever att erhålla betyg startades istället
ett IV-spår i projektet.
Kompetensfonden medverkan och engagemang syftade till att öka anställningsbarheten hos
kommuninnevånarna.

Ungdomsstyrelsen
Hade en representant i styrgruppen samt bidrog med kunskap och information kring
målgruppen. Det var Ungdomsstyrelsen, genom Leif Linde, som producerade utredningen ”Unga
utanför”.

Fryshuset
Fryshuset deltog i styrgruppen och representerade även andra organisationer, föreningar och
verksamheter såsom AF unga handikappade, Kris, Invandrarföreningen, Medborgarkontoret och
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idrottsföreningar. Dessa verksamheter hade alla medverkat för att sprida projektet och underlätta
rekryteringen av elever. Fryshuset bidrog även med reflektion och kunskap kring målgruppen då
de, genom exempelvis Navigatorcentra, arbetar med samma grupp ungdomar.

Marknadsföring av projektet samt rekrytering
Enligt den definition som finns av målgruppen ”Unga utanför” befinner sig en stor del av
ungdomarna helt utanför systemet, det vill säga de har ingen kontakt alls med myndigheter. Med
detta i åtanke planerades marknadsföringen samt rekryteringen att ske dels ute bland
stadsdelsförvaltningarna, men dels även genom föreningar och organisationer som möjligen,
genom sina verksamheter, var i kontakt med dessa ungdomar. I enlighet med projektets
marknadsföringsplan hölls informationsmöten på stadsdelförvaltningar, ungdomsorganisationer,
skolor samt ungdomsprojekt i syfte att rekrytera elever. Kontakter togs huvudsakligen med
socialsekretare på socialtjänsten, ungdomscoacher samt föräldrar. Själva rekryteringen av elever
skedde därefter främst genom stadsdelsförvaltningarna, där bemötandet från socialsekreterare
mestadels var positivt. Att rekrytera ungdomar genom mer otraditionella metoder såsom
samverkan med olika föreningar och marknadsföring på offentlig plats visade sig inte lika
framgångsrikt. Däremot efter några månader då projektet kommit igång började vänner och
bekanta dyka upp och förhöra sig om utbildningen. Detta påvisar en generell positiv attityd hos
projektets deltagare då de rekommenderade utbildningen vidare.
Projektet var, vilket jag kommer att återkomma till, uppdelat på fyra faser. Den första och
andra fasen, rekryterings och introduktionsfasen, innebar att stadsdelsförvaltningarna behövde
betala ut försörjningsstöd till eleverna innan själva utbildningen påbörjades och det var möjligt att
ansöka efter studiemedel. Att få medfinansieringslöfte från stadsdelsförvaltningarna var
merendels inte problematiskt, dock visade det sig att det var svårare att samarbeta med vissa
stadsdelar än andra. Arbetsgruppen har upplevt, från vissa stadsdelar, en viss tröghet och närmast
ovilja att bekosta de första månaderna med främsta motivering att projektet är ett
utbildningsprojekt. 24 Det har även dykt upp vissa problem med medfinansiering då en ungdom
nyligen har vänt sig till socialkontoret och därmed inte är en känd klient. I de fall ungdomarna
bor hemma och föräldrarna har varit försörjningskällan har arbetsgruppen i vissa fall även tagit
kontakt med föräldrarna för att informera om projektet.

Intervju
En del av rekryteringsarbetet har innefattat en intervju som projektets utbildningssamordnare har
ansvarat för. Totalt intervjuades 252 ungdomar. I denna intervju har utbildningssamordnaren gett
vidare information kring utbildningen och ämnen såsom tidigare erfarenheter av utbildning,
motivation till lärlingsutbildning, val av yrke samt viljan till studielån etc. har diskuterats. I början
av projektet var utbildningssamordnarna drivna av målet att nå 100 deltagare innan 15 juli 2005
och tog då lite förgivet att alla sökande var intresserade och lämpliga för utbildningen. Efter en
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tid blev de dock mer selektiva och försökte redan i intervjun urskilja vilka sökande som skulle
fullfölja utbildningen. Rekryteringsarbetet pågick ända till hösten 2005 för att bibehålla målet med
100 deltagare i projektet då projektet fick erfara en period av avhopp i
rekryterings/introduktionsfasen. Totalt har 134 elever varit inskrivna i projektet.
Arbetsgruppen har mött ett visst motstånd från deltagarna om att finansiera sin utbildning
med studielån. I intervjuerna har det konstateras att många ungdomar med etnisk bakgrund valt
att välja bort utbildningen just på grund av studielån. Arbetsgruppen menar även att vissa avhopp
efter rekryterings- och/ eller introduktionsfasen berodde på studielån. Tiden innan
utbildningsfasen finansierades, som tidigare nämnts, av försörjningsstöd och när tiden var inne
att söka lån från CSN valde en grupp elever att hoppa av projektet.
Många i arbetsgruppen menar dock att det har varit positivt att projektet har varit
studiemedelberättigat eftersom det ger lärlingstiden en status som utbildning, inte enbart som en
social åtgärd. Kravet på studiemedel har även lett till att det ”sållat agnarna från vetet” och att de
som är kvar i projektet är mycket motiverade till sin yrkesutbildning. Det har även, enligt
projektledaren, varit oväntat många som har valt att ta studielån i hänsyn till målgruppen samt att
utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket visar på en positiv trend.

Svårt att rekrytera kvinnor
Det visade sig tidigt i rekryteringsfasen att det var svårt att finna kvinnor som var intresserade att
påbörja en hantverksutbildning. Projektet fick därmed i juni 2005 justera målet för andelen
kvinnor i projektet från 50 procent till 25 procent. Arbetsgruppen samt styrgruppen diskuterade
emellertid mycket kring vad dessa svårigheter kring rekrytering av kvinnor kunde bero på.
Erfarenheter från tidigare samt rådande projekt riktade mot samma målgrupp pekade på samma
problem där anledningarna kunde vara flera. Bland annat upplevde styrgruppen och
arbetsgruppen att det fanns fler killar i den angivna målgruppen, det vill säga unga utan
fullständigt gymnasium. Detta förmodades bero på att tjejer i regel klarar sig bättre i gymnasiet än
killar. Arbetsgruppen hade även erfarit att de tjejer de mött uttryckte traditionella och
könsbundna värderingar gentemot hantverksutbildningar. Att utbilda sig till hantverkare ansågs
vara förknippat med något manligt och det existerade en knapp kunskap om vilka yrken som
innefattades i beteckningen ”hantverksyrken”. Arbetsgruppen och styrgruppen hade även gjort
den erfarenheten att flera tjejer i målgruppen valde bort att utbilda sig och istället prioriterade att
tidigt bilda familj. Arbetsgruppen framhåller även att motvilja till att ta lån kan vara en av
anledningarna till att det var svårt att rekrytera kvinnor, och då främst kvinnor med
invandrarbakgrund, till projektet. Dessa kvinnor uttryckte starkt att de enbart var beredda att ta
studielån för akademiska studier.

Handlingsplan
Tankar om en handlingsplan fanns i början av projektet och har även upprättats för varje enskild
deltagare. Handlingsplanen utgjordes av ett dokument som följde varje elev och uppdaterades
under projekttiden. Planen skrevs redan vid intervjutillfället om eleven inte var i behov av
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ytterligare betänketid. Arbetsgruppen har dock upplevt att handlingsplaner är svåra dokument att
utarbeta, mycket på grund av att deltagarna, av tidigare erfarenheter, är trötta på liknande
dokument. Eleverna, enligt arbetsgruppen, upplevde även en svårighet att tidigt i projektet
upprätta mål för framtiden. Projektet innefattade även en kursplan samt en yrkesplan och därmed
har handlingsplanen upplevts som något överflödig. Arbetsgruppen har därmed, under projektets
gång, minimerat arbetet med handlingsplanen. Utbildningssamordnarna har dock varit mycket
nogranna med att dokumentera och delutvärdera deltagarnas utbildningstid med allt vad det
innebär, betygsättning, framsteg, tillfälliga motgångar och social utveckling.

Projektets upplägg och process
Detta avsnitt avser att beskriva Ungas Yrkesrevanschs upplägg som modern lärlingsutbildning
anpassad efter målgruppen ”unga utanför”. Avsnittet skall även belysa hur projektets
arbetsprocess har sett ut samt hur arbetsgruppen har arbetat för att utveckla utbildningen.

De fyra faserna
Projektet Ungas yrkesrevansch har för projektdeltagarna delats in i fyra faser, rekryteringsfasen,
introduktionsfasen, utbildningsfasen och avslutningsfasen. Detta för att gradvis slussa in eleven i
utbildningen. Under rekryteringsfasen, som jag i viss mån redan har beskrivit, fick eleven
möjlighet att arbeta med motivation, arbetsträning, komma ut på prao etc. I projektets initiala
skede planerades det även att erbjuda kärnämnesundervisning i denna fas.
Kärnämnesundervisningen flyttades dock till utbildningsfasen dels på grund av att deltagarna inte
ansågs vara mogna att påbörja sådana studier, dels för att det inte fanns lärare på plats i projektet.
Det existerade även tankar i projektets initiala skede att anlita extern lärarkraft, men
arbetsgruppen såg snart att det kunde bli svårt att få till en individanpassad och flexibel
kärnämnesundervisning utan egna lärare. Kärnämnesundervisningen blev därmed senarelagd då
det krävdes rekrytering och anställning av egna lärare.
Rekryteringsfasen karaktäriserades även av en tät kommunikation med
utbildningssamordnaren och eleven för att bestämma utbildningens utformning samt valet av
yrke. Denna fas beräknades pågå de första 0-3 månaderna i elevens utbildning. Under
rekryteringsfasen började även vissa elever vid Stockholms startverkstäder, detta gällde främst de
som valde att blir snickare eller smed. På startverkstäderna fick de tillfälle att testa på yrket, lära
sig maskiner samt introduceras i arbetets sociala normer, såsom att sköta tider och
arbetsuppgifter. Utbildningssamordnarna fick även möjlighet att, genom handledarna vid
startverkstäderna, utvärdera deltagarens handlag för yrket samt motivation att fullfölja en
lärlingsutbildning. Startverkstäderna fungerade, enligt arbetsgruppen mestadels bra, men de
menar att vissa elever tyckte att den jargong som fanns på verkstäderna var tröttsam. Exempelvis
har ett flertal deltagare vid startverkstäderna ett kriminellt förflutet och vissa elever upplevde att
”kåkfararsnacket” var jobbigt i längden. Projektets elever tyckte även att arbetstempot ofta var
för lågt och att arbetsuppgifterna var för lätta och därigenom tråkiga.
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Efter rekryteringsfasen inleddes introduktionsfasen, vilken beräknades pågå i två till tre
månader. Arbetsgruppen menar att det i flera fall var svårt att urskilja vart rekryteringsfasen
avslutades och introduktionsfasen påbörjades. I realiteten var det nästan enbart för de elever som
påbörjade sin utbildning på startverkstäderna som bytet av fas var påtagligt. För andra elever
påbörjades introduktionsfasen nästan med det samma. Under introduktionsfasen placerades
eleven hos en handledare på ett företag och fick därigenom testa sitt yrkesval samt valideras i
yrket. De individuella yrkes- samt kursplanerna upprättades i slutet av denna fas. Jag kommer att
närmare beskriva placeringen nedan under rubrik Placering på arbetsplats. 25
Efter introduktionsfasen påbörjades utbildningsfasen, som varade fram till projektslutet.
Utbildningsfasen var den egentliga yrkesutbildningen och har främst skett ute på arbetsplatsen
där handledaren var huvudsaklig pedagog. Utbildningsfasen följde, i mångt och mycket, den
modell för modern lärlingsutbildning som utarbetats på Hantverksakademin.
Lärlingsutbildningen skedde inom Komvux eller IV med en studieplan upprättad efter gymnasiala
kursplaner samt en individuell yrkesplan som styrmedel. Utbildningen var på heltid, det vill säga
40 timmars arbetsvecka, ute på företaget. Projektet har även tillhandahållit ett antal kurser i
exempelvis ”kultur- och stilhistoria”, ”näringslära” samt ”ritningslära” där undervisningen skedde
i hantverksföreningens lokaler. Eleverna fick även möjlighet att läsa ett visst antal kompletterande
yrkeskurser inom det yrke de utbildade sig till, några erbjöds även att läsa in körkortsteorin inom
projektets ramar. Projektet erbjöd även, under denna period, elever att läsa in kärnämnen för att
erhålla en studentexamen, detta var dock varit helt frivilligt. Undervisningen skedde en dag i
veckan, mer om detta nedan.
Projektet har avrundats med en avslutningsfas där tanken var att eleven skulle förberedas
inför framtiden. Visionen var att så många som möjligt av projektets deltagare skulle ha en
planerad fortsättning efter projektets avslut den 31 december 2006. Eleverna har i denna fas
informerats om och fått hjälp med att planera en fortsättning, vilken kan gestaltas i arbete, starta
eget eller fortsätta studera. De enskilda samtalen har skett både via telefon och personliga möten.
Vissa elever hörde även av sig till sin utbildningssamordnare för att be om råd och vägledning.
Eleverna erbjöds under denna fas en ”starta eget kurs”, vilken 10 elever valde att gå.
Arbetsgruppen hade även tankar kring att erbjuda träffar med ”söka jobb- tema” där eleven
exempelvis kunde få hjälp med upprättande av CV och personligt brev. Utbildningssamordnarna
orkade och hann dock inte med detta, vilket främst berodde på en ökad arbetsbelastning då de
även under hösten 2006 arbetade med att implementera projektets erfarenheter och arbetsmodell
i Hantverksakademins friskola.

Utbildningssamordnarrollen
En yrkesroll som har varit mycket betydande och som har vidarutvecklats under projektet är
utbildningssamordnarrollen. Projektet och dess aktiviteter har till stor del utarbetats och
manövrerats av utbildningssamordnarna. I det initiala skedet av projektet var tanken att projektet
25
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dels skulle innehålla utbildningssamordnare, dels coacher. Vissa av de anställda skulle även inneha
dubbla befattningar. Coachrollen fick dock, med tiden, allt mer stå tillbaka i det praktiska arbetet.
Ungdomarna som kom till projektet var i större behov av stöd, struktur samt vägledning än
regelrätt coachning. Därmed tog arbetsgruppen beslut om att reducera coachrollen och istället
utveckla utbildningssamordnarrollen ytterligare. Utbildningssamordnarna har varit aktiva i
marknadsföringen av projektet, skött stora delar av rekryteringen, tagit kontakt med företag och
handledare, upprättat avtal med företag, yrkes och studieväglett eleverna, agerat stöd för eleverna
och handledarna, upprättat och administrerat handlingsplaner, kursplaner samt yrkesplaner etc.
Utifrån erfarenheter från projektet ”Handkraft” har inte utbildningssamordnarna delat upp
arbetsuppgifter sinsemellan utan har istället skött allt arbete kring ett visst antal elever. 26 På så vis
blev arbetet mer flytande och kontinuerligt för eleven. Utbildningssamordnarna menade dock att
de ständigt stöttade och hjälpte varandra i arbetet med eleverna. Att arbeta som
utbildningssamordnare kan betraktas som att fungera som en länk mellan olika myndigheter,
eleven, arbetsplatsen och den egna organisationen.

Placering på arbetsplats
Som tidigare nämnt fungerade modellen för modern lärlingsutbildning som så att merparten av
utbildningen utfördes på en arbetsplats tillsammans med en handledare. En väsentlig skillnad från
gammal traditionell lärlingsutbildning var att lärlingen här hade status som elev och därigenom
fick försörja sig med studiemedel samt att handledaren fick ett arvode från Hantverksakademin
för sitt arbete som pedagog. Utbildningssamordnarna hade som uppgift att, utifrån elevernas
önskemål, finna lämpliga arbetsplatser och handledare. Detta arbete tog stundvis mycket tid och
kraft. Stockholms Hantverksförening har dock ett gediget rykte hos stadens hantverkare, vilket
underlättade rekryteringen av handledare. Vissa yrken har dock varit lättare än andra och i
undantagsfall har det inte varit möjligt att finna någon arbetsplats för en elev. I dessa fall har
eleven fått tid att tänka om i valet av yrke.
Arbetsgruppen menar att vissa hantverkare har tackat ja på grund av handledararvodet,
medan andra har tyckt att det har varit allt för lågt för att kunna ta sig an en lärling. De
hantverkare som själva har gått som lärlingar är även i regel mer positiva till att själv ta en lärling.
Arbetsgruppen menar även att det har kommit positiva reaktioner till projektet från dem som inte
anser sig ha tid eller möjlighet att ta emot en lärling.

Yrkesplan och kursplan
Varje elev arbetade under utbildningen efter en individuell yrkesplan vilken utarbetades av
utbildningssamordnaren och godkändes av elevens handledare. Elevens kunskaper validerades i
introduktionsfasen och dokumenterades i yrkesplanen. Hantverksföreningen hade innan
projektets start yrkesplaner för ett flertal yrken, det visade sig dock saknas för ett antal yrken
aktuella i projektet. Detta innebar att utbildningssamordnarna fick utarbeta helt nya yrkesplaner.
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Detta arbete utfördes i samarbete med handledare i egenskap av yrkesmän samt tillsammans med
branschorganisationer. Att upprätta helt nya yrkesplaner innebar mycket arbete och det var
stundvis svårt att få fram dessa i tid och till bra kvalité.
Utifrån den individuella yrkesplanen utformades en kursplan där gymnasiala kursplaner låg
som grund. Denna kursplan utarbetades av utbildningssamordnaren. Betygssättningen ute på
arbetsplatsen skedde sedan utifrån elevernas yrkesplaner samt kursplaner. Denna betygssättning
fungerade på så vis att utbildningssamordnare och handledare, i vissa fall även eleven, träffades
vid terminens slut för att tillsammans gå igenom de arbetsmoment som skulle ha utförts. Vid
dessa möten validerades och betygsattes elevens kunskaper och färdigheter.

Kärnämnesundervisning
Projektet Ungas yrkesrevansch erbjöd eleverna möjlighet att läsa in kärnämnen från gymnasiet
under utbildningsfasen. Detta var dock enbart ett erbjudande och var därigenom helt frivilligt.
Processen med att anställa lärare samordnades med hantverksföreningens behov av lärare för IVprogrammet på Hantverksakademin. Kärnämnesundervisningen kom igång höstterminen 2005.
41 elever, ca 40 %, har valt att läsa in ett eller flera kärnämnen därav fem på grundskolenivå och
36 på gymnasial nivå. I genomsnitt läste varje elev in tre eller fler kurser. Vid projektets slut hade
fem elever fått sin grundskolekompetens och fjorton elever fullständiga gymnasiebetyg, vilka
därmed erhöll en studentexamen. De två lärare som har anställts att arbeta med projektet har,
förutom svenska, matte, engelska erbjudit undervisning i andra kärnämnen såsom
samhällskunskap och religion där vissa kurser har varit distanskurser såsom naturkunskap. Flera
kurser såsom Svenska A och Engelska A har getts två gånger, detta bland annat för att inte
belasta elever med för många ämnen samtidigt, för att vissa först läste på grundskolenivå och
sedan fortsatte på gymnasienivå samt för att elever visade sig ha kunskaper på olika ”nivåer” och
därmed behövde mer eller mindre tid och stöd. (se bilaga 1) 27
Undervisningen utfördes även i små grupper och med mycket individuellt stöd. För de
elever som hade en diagnos såsom dyslexi hade utbildningsförvaltningen lånat ut datorer med
specialutformade program. En tanke som fanns med kärnämnesundervisningen i projektet var att
den skulle yrkesinfärgas, det vill säga relateras till det yrke som eleverna utbildas till. Denna
indikation var dock inte möjlig att genomföra på grund av bland annat tidsbrist. Mattelektionerna
anpassades dock, i viss mån, efter tänkta praktiska situationer som många hantverkare ställs inför.

Psykologstöd
Ungas Yrkesrevanschs arbetsgrupp var utifrån tidigare erfarenheter medveten om att deltagarna
kunde utsättas för psykisk påfrestning under projektet. Projektets målgrupp är, enligt Leif Lindes
utredning ”Unga utanför”, en utsatt grupp när det gäller sannolikheten att drabbas av psykisk
ohälsa. Många ungdomar kunde antas ha haft en trasslig uppväxt och kaotiska förhållanden
bakom sig samt upplevelsen av att ständigt misslyckas. Att ha en psykosocialt besvärlig bakgrund
27
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kan för dessa elever innebära att de är extra sårbara för påfrestningar i vardagen. De risker
arbetsgruppen såg var att elever skulle ge upp och hoppa av projektet i mötet av motgångar.
Arbetsgruppen hade även, utifrån tidigare erfarenheter från projektet Handkraft, upptäckt en
tendens hos eleverna som de valt att benämna som ” våga lyckas -syndromet”. Det vill säga att
elever har svårigheter att hantera individuellt framåtskridande och tenderar att närmast förstöra
för sig själva i händelse av framgång. 28
Med insikten av att eleverna säkerligen skulle komma att behöva professionellt psykosocialt
stöd anlitades en psykolog hösten 2005. Hon skulle närvara på Hantverksakademin en dag i
veckan som sedan, då behovet visade sig stort, utökades till två dagar i veckan.

Ekonomi och redovisning
Finansiering
Årskostnaden per elev beräknades uppgå till ca 139 600 kronor
Beräknad finansiering per år
Stockholms utbildningsförvaltning
3800 tkr
Kompetensfonden
4660 tkr
ESF-rådet
5640
ESF- rådet villkorade sin medverkan på så sätt att ett beslut togs för de första sex månaderna.
När projektet kunde påvisa att deltagarrekryteringen fortskred enligt plan förlängdes deras
medverkan och pågick därmed till den 31 december 2006. Projektet beviljades ett maximalt stöd
på 11 298 080 kr från Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3.
Kommunstyrelsens Personal- kvalitetsutskott beslutade bevilja projektet ”Ungas
yrkesrevansch” högst 9320 tkr under 2005-2006 ur Kompetensfonden.
Stockholms utbildningsförvaltning satte en rambudget för sin medverkan i projektet på 7600
tkr. Skolpengen för komvuxelever fastslogs till 36 tkr per år och elev, beräknat på deltagande
istället för betyg. För elever på individuella programmet var skolpengen 108 tkr per elev och år.
Stockholms stadsdelsförvaltningar bidrog med många deltagares försörjningsstöd under
introduktionsperioden, vilken varade tre månader i genomsnitt.

Budget
Den totala budgeten för projektet uppgick till 28,2 mkr exklusive deltagarkostnader i form av
försörjningsstöd. Projektets kostnader har i stort sett följt budget på alla poster utom två,
nämligen Utbildning/utveckling och Personalkostnader. Förbrukade medel ligger 4,7 mkr under
budget för utbildningskostnader och 1,8 mkr under budget för personalkostnader. I båda fallen är
en bidragande orsak att projektet hade en lite längre startsträcka än beräknat. Både personal och
deltagare rekryterades under pågående projekt. När det gäller personal ändrades konceptet redan
28
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efter några månader. Ursprungligen planerades både utbildningssamordnare och coacher för
deltagarna. Dessa roller integrerades istället i utbildningssamordnarrollen med en påtaglig
synergieffekt och detta förklarar en del av överskottet. En annan orsak var att projektet länge
letade efter en speciallärare utan framgång.
När det gäller deltagarnas utbildningskostnader är orsakerna flera. Dels utnyttjades STARTverkstäderna (STockholms ARbetsmarknads-Tjänster) i betydligt mindre omfattning än beräknat,
dels köptes det inga kurser i form av språkstöd, data- och kärnämnesundervisning som planerat.
Istället anordnades utbildning efter behov inom projektet. Därutöver kan noteras att handledarna
fakturerar sitt arvode baserat på deltagarnas närvaro på företagen och frånvaroprocenten var
högre för denna grupp än bland tidigare lärlingar. Tilläggas bör också att konstruktionen för att
Kompetensfonden skulle helfinansiera tio deltagare under 20 år inte höll i verkligheten på grund
av deltagarnas behov av att vara inskrivna hos Utbildningsförvaltningen och få betyg. Kvoten
ungdomar mellan 18-20 år kunde då utökas med tio platser istället, eftersom behovet var stort i
denna åldersgrupp.
Kostnaderna för projektet stannar vid 21,7 mkr. Mindre omdisponeringar i budget har
förekommit till förmån för informationsåtgärder.
För närmare granskning av budget se bilaga 1.

Redovisning
Redovisning och administration av projektet visade sig vara mer komplicerat och arbetskrävande
än beräknat. Detta berodde till stor del på att alla samarbetspartners krävde sin specifika
redovisning för deltagandet. Sålunda fodrade Kompetensfonden, Utbildningsförvaltningen och
ESF- rådet varsin redovisning samtidigt som projektet även var tvunget att redovisas enligt
bokföringslagen i Stockholms Hantverksförening. Detta innebar alltså att fyra olika
projektredovisningar som skulle uppfylla skilda krav och belysa olika faktorer var tvungna att
sammanställas löpande.

Implementeringsarbete
Friskolan
Arbetet med att utveckla och anpassa utbildningsmodellen modern lärlingsutbildning efter
projektets målgrupp har resulterat i en rad olika erfarenheter. Dessa erfarenheter håller på att
implementeras i utvecklingen av den friskola som startades hösten 2006. Speciellt i utformningen
av IV-programmet, där fler elever antas ha en problematisk social situation än de nationella
eleverna, har de lärdomar och arbetsmodeller som skapats i Ungas Yrkesrevansch varit
elementära.
I
friskolan,
och
då
speciellt
på
IV-programmet,
kommer
utbildningssamordnargruppen att inneha en central funktion. Erfarenheter från Ungas
Yrkesrevansch påvisar värdet av att kunna tillgå just en sådan funktion i arbetet med att stödja
och motivera eleven. Det har även visat sig effektivt att en utbildningssamordnare sköter allt
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arbete kring en elev istället för att arbetet delas upp på flera personer, detta då dessa elever har
visat sig i starkt behov av kontinuerlighet och långsiktighet.
En annan erfarenhet från ungas yrkesrevansch som har kommit att implementeras i
Friskolan är värdet av att kunna erbjuda egna startverkstäder. De deltagare som påbörjade sin
utbildning på Stockholms startverkstäder upplevde att jargongen var jobbig samt att
arbetstempot var för lågt. Utifrån dessa erfarenheter har friskolan valt att ha egna verkstäder mer
anpassade efter de elever som läser på skolan.

Marknadsföring av utbildningsmodell
Genom arbetet med Ungas Yrkesrevansch har ett klart behov av en komvuxutbildning med
yrkesinriktning framkommit. I dagens Sverige existerar det en grupp ungdomar som har hamnat
och kommer att hamna i gränslandet mellan gymnasiet och eftergymnasiala utbildningar, detta då
yrkesutbildningar främst sker i gymnasieskolans regi som har en övre åldersgräns på 20 år.
Individer över 20 år som vill utbilda sig till hantverkare får det plötsligt mycket svårare och för
dem som även inte har något fullständigt gymnasiebetyg är det i stort sett omöjligt.
Projektledningen har fört en diskussion med utbildningsförvaltningen där det existerar en positiv
attityd till att skapa hantverksutbildning för unga vuxna utan fullständiga gymnasiebetyg, men det
är, i dagsläget, inte möjligt att genomföra det på de budgetar som normalt sett ligger som grund
för komvuxutbildningar. Att implementera Ungas yrkesrevansch till en ordinarie
komvuxutbildning är därmed för dyrt. I diskussion med bland annat utbildningsförvaltningen är
alla rörande överens om att en liknande ordinarie verksamhet behövs för att fånga upp dessa
ungdomar som inte passar in i den traditionella skolan. För att tydliggöra denna problematik
producerades under hösten 2006 ett lättöverskådligt material för att presentera Ungas
yrkesrevansch och påvisa att den utbildningsmodell som där utvecklats har fungerat som en
lämplig åtgärd för dessa ungdomar och därigenom skall ses som ett alternativ till traditionella
yrkesutbildningar på gymnasienivå.
Arbetsgruppen anordnade även ett slutseminarium den 22 november 2006 för att föra vidare
de erfarenheter och lärdomar som projektet har medfört. Slutseminariet fungerade även som ett
diskussionsforum där olika aktuella frågor diskuterades såsom;
•

Vad behövs för unga vuxna utan gymnasiebetyg som vill arbeta praktiskt?

•

Hur tryggar vi återväxten inför pensionärsavgångar?

•

Varför ligger yrkesspecialiseringar på gymnasienivå och vad betyder 20-års gränsen?

•

Hur finansierar vi yrkesutbildningar och vem betalar?

•

Vad kostar det samhället, socialt och ekonomiskt att inte lösa problemet?

• Hur löser vi det livslånga lärandet inom hantverksbranscherna?
Diskussionerna mynnade ut i en rad olika intressanta reflektioner som tillsammans fick fungera
som material för utarbetning av en debattartikel. Exempel på reflektioner var att modern
lärlingsutbildning, det vill säga arbetsförlagd yrkesutbildning med elevstatus och rätt till
studiemedel, behövs på alla nivåer, gymnasial, komvux och eftergymnasial nivå. Detta för att alla,
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oberoende av ålder och förkunskaper, som vill utbilda sig till hantverkare skall ha rätt och
möjlighet att påbörja en utbildning. För att detta skall kunna realiseras behövs en fungerande
ansvarsfördelning och finansiering. Ett förslag på hur ekonomiska medel skulle kunna
tillhandahållas är genom en omfördelning av utbildningsbudgeten eller/och genom fonder
eventuellt kopplade till arbetsgivaravgiften. Det framkom även under diskussionerna
nödvändigheten av att kunna erbjuda handledare arvode samt även att handledare bör få
genomgå någon form av handledareutbildning. Det lyftes även hur viktigt det är att kunna
erbjuda unga utan fullständiga gymnasiebetyg mycket vägledning, stöd samt introduktion i olika
verkstadsmiljöer.
Slutseminariet planerades något sent och inbjudningar skickades ett fåtal veckor innan
utsatt datum. Detta tillsammans med att ett flertal projekt i Stockholms stad avslutades och hade
liknande seminarier resulterade exempelvis i att enbart en person från kommunfullmäktige kunde
komma. Även om diskussionerna var mycket intressanta och givande fanns det få på seminariet
med politiskt inflytande eller beslutsrätt.

Resultatbeskrivning
Ungas yrkesrevansch slutmål var att 50 elever skulle avsluta projektet den 30 december 2006.
Detta mål har verifierats då 57 personer (därutav 15 tjejer) fullföljde projektet varav 28 har fått
jobb, sex har gått till vidare studier och sju ska starta eget. 16 elever har därmed fullföljt projektet
men har inte fått anställning, skall inte starta eget eller studera vidare i vår. Flera av dessa elever
tillhör den grupp projektdeltagare som inte erhållit tillräckligt mycket färdighetsträning för att
kunna bli anställda. Projektledningen och arbetsgruppen har arbetat hårt för att finna individuella
lösningar för dessa elever men utan resultat då det, bland annat, inte finns tillräckligt med
kurspoäng kvar för att skapa en studiemedelberättigad utbildning under våren.
De elever som fullföljt projektet har läst och fått minst betyg godkänt inom intervallet 450
poäng till 2350 poäng där medeltalet är 1289 poäng och medianen 1500 poäng. Att antalet
erhållna gymnasiepoäng varierar från elev till elev beror bland annat på hur många
gymnasiepoäng eleven hade med sig från tidigare skolgång. I snittbetyg ligger projektets elever
inom intervallet 9,00 till 20,00 där medelvärdet är 14,93 och medianvärdet 16,17. Ungas
yrkesrevanschs lärlingar har således ett genomsnittsbetyg på Väl godkänt. Dessa snittbetyg kan
jämföras med de genomsnittsbetyg som presenteras av skolverket för elever med slutbetyg i
gymnasiet läsåret 2005/2006. Skolverket påvisar att snittbetyget för nationella program är 14,0,
för IV-programmet 9,5 och för gymnasieskolan totalt 14,1. För de elever som valt att läsa ett
hantverksprogram på gymnasiet är genomsnittsbetyget 14,2. 29 Ungas yrkesrevanschs elever har
även märkbart bäst resultat på de gymnasiekurser som går under beteckningen ”Hantverksteknik,
HÖVA”, vilket utgör elevernas karaktärsämnen. Elevernas snittbetyg för dessa mer praktiska
hantverkskurser är 16,74.
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Kärmnämnesundervisningen som har varit ett frivilligt moment i projektet har resulterat i
att fem elever har erhållit grundskolekompetens och fjorton elever fullständiga gymnasiebetyg,
det vill säga fått betyg för 2350 poäng eller mer, vilket innebär att de tar sin studentexamen.
Av de kurser som projektet har tillhandahållit valde åtta elever att läsa och fullfölja kursen
”Kultur- och stilhistoria”, sexton läste ”ritningsläsning” och sex läste ”näringslära”. Tolv elever
läste in körkortsteorin och tio elever studerade en kurs i att starta eget.
Tyvärr upplevde projektet ett ganska markant avhopp nu under sommaren 2006 samt att
fler än beräknat valt att avsluta projektet i förtid. Bortfallsanalysen påvisar dock ett relativt stort
”positivt” bortfall. Sju lärlingar gick vidare till Hantverksakademins eftergymnasiala utbildning
för ytterligare två års yrkesutbildning, vilket förhoppningsvis kommer att resultera att de blir klara
för gesällprov. Två smeder/svetsare avslutade projektet för att de redan har fått anställning på
sina utbildningsplatser och ytterligare tio elever har avbrutit utbildningen på grund av anställning.
Sammantaget har därmed 40 av projektets elever fått anställning, 13 elever går till vidare
studier och sju startar eget. Ungas yrkesrevanschs elever har utbildat sig inom 34 olika
hantverksyrken där flest elever har valt att utbilda sig inom yrkeskategorierna ”Bygg och
anläggning” samt ”Tillverkning och reparatörsarbete”. För närmare granskning av elevernas
yrkesval se bilaga 3. 30
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Ungas Yrkesrevanschs aktörer och deras upplevelse av
projektet
Arbetsgruppen
Projektledaren

–

Utbildningssamordnarna,

lärarna

och

Presentation av informanter
Detta avsnitt ämnar lyfta fram arbetsgruppens tankar och åsikter kring projektet och dess
utformning. Eftersom stora delar av Presentation av projektet Ungas Yrkesrevansch bygger på
arbetsgruppens redogörelser fokuserar detta avsnitt främst på vad som har erfarits fungera
speciellt bra samt vad som upplevts som problematiskt i projektet. Jag kommer även att lyfta upp
arbetsgruppens egna reflektioner kring vad som kunde ha gjorts annorlunda, vilka lärdomar de
anser att projektet har fört med sig samt vad de anser är projektets främsta behållning. Detta
avsnitt baseras på kvalitativa intervjuer med fyra utbildningssamordnare, Anita, Lena, Karin och
Sarah samt med projektledare Martin och lärarna Jamal och Catarina. Alla namn är fingerade, det
är dock något problematiskt att bibehålla informanternas integritet då exempelvis projektledaren
är ensam om sin befattning.

Projekt som arbetsform – dynamiskt eller ostrukturerat?
Att arbeta i projekt innebär ofta att arbetsmetoder och arbetsfördelning sker parallellt med det
pågående arbetet. För projektet Ungas Yrkesrevansch blev den inledande fasen intensiv och
projektledaren Martin upplevde att det inte fanns mycket tid över för just planering och
utarbetning av arbetsmetoder. Martin:
Det fick ju en väldigt kort startsträcka, i den operativa delen, vi fick ett beslut runt
årsskiftet, strax innan år 2005, och sen skulle vi vara på banan och ha så att säga 100
elever på plats i halvårsskiftet år 2005, mitt på sommaren där, och då hade vi inte
personal eller någonting egentligen anlitat. Och det fanns ju inte någon riktig
projektplan, det fanns bara en beskrivning av hur man skulle gå tillväga, hur projektet
skulle kunna fungera. Det fanns samarbetspartner på banan som var beredda på att gå in
i det här, det var bara så långt det var klart, så det var en väldigt spännande resa

Det fanns därmed lite tid för planering och arbete med projektplan vilket innebar att upplägget
för Ungas Yrkesrevansch mångt och mycket fick växa fram under projektets gång. Samtidigt som
personal skulle rekryteras och installeras hade projektet som delmål från ESF- rådet att ha 100
deltagare i projektet innan halvårsskiftet 2005. Arbetsgruppen arbetade därmed mycket hårt från
första dagen och då under relativt obestämda former. Flera utbildningssamordnare menar att det
var svårt i början att veta hur de skulle bedriva sitt arbete, men att de fick ett stort stöd av
varandra. Anita:
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Jag trivs oerhört bra i min arbetsgrupp. Och det blivit bättre och bättre när man lär
känna varandra också. En fördel var väl att vi var några stycken som kom samtidigt så
man var liksom färsk ihop. Och på vägen att utforska vad vi egentligen håller på med så
har man liksom lärt känna varandra och blivit sammansvetsad på vägen.

Projektledare Martin menar att det, i ett projekt, alltid existerar en balansgång mellan allt för styrt
och fixerat med allt för ostrukturerat och rörigt där målet bör vara att skapa en företagsam och
nyskapande arbetsgrupp och organisation. Martin menar att de, på grund av den breda
kompetens som fanns i arbetsgruppen, har klarat av de utmaningar de ställts inför och löst
tillfälliga problem på ett flexibelt och pragmatiskt sätt. Han menar dock att:
i vårt fall har nog vågskålen fallit över på den oorganiserade sidan, tack vare att vi har
varit så professionella har vi ändå kunnat hantera den situationen. Men skulle man tänka
sig att det här implementerades i en organisation som inte hade tidigare erfarenheter att
vila sig på, då skulle jag nog förorda lite mer strukturaliserat arbetssätt, med lite mer av
förarbeten gjorda och undersökningar, förankringar gjorda och sådär. Vi har kunnat
fånga den här bollen lite grann på volley och sätta den så att säga i mål på grund av att vi
har jobbat med liknande saker tidigare och att vi hade väldigt väl utvecklade kontaktnät
och att vi samlade på oss väldigt kompetent personal.

Martin menar även att de som arbetsgrupp, på grund av tuff arbetsbelastning, inte har erhållit tid
för reflektion och eftertanke i sitt arbete. Detta är även något som flera utbildningssamordnare
framhåller som problematiskt.
Utbildningssamordnarna lovordar den dynamiska och flexibla anda som funnits i
arbetsgruppen. Samtliga menar att det har upplevts som oerhört stimulerande att arbeta
tillsammans med människor som alla uppvisar ett tydligt engagemang och som ”brinner” för sin
arbetsuppgift. Flera av utbildningssamordnarna menar dock har det ibland varit oklart vem som
skall ha vilken arbetsuppgift samt vem som skall ta vissa beslut. Anita:
Och sen så har vi ju vår projektledare då, och han är ju inte sån där som är jättetydlig
och pekar med hela handen, han är ju mer sån att han vill att alla ska må bra och han är
jättesnäll och trevlig och otroligt mysig person, men vi har ju saknat det här ibland att
kunna tala om vad vi ska hålla på med. Ledning har vi saknat sådär. Annars så funkar
det bra arbetsmässigt, det är aldrig nått problem att kunna prata om saker och ting, att
ja, om man har en fråga eller någonting sånt där, så tycker jag allihopa av oss ställer upp
och hjälper varandra väldigt mycket. Och det tycker jag fungerar väldigt bra.

Anita med flera utbildningssamordnare menar således att samtidigt som att det har varit skönt att
få fria händer i arbetet har det ibland upplevts som krävande att inte ha haft en tydlig ledning
uppifrån. Martin framhåller att han är medveten om att arbetsgruppen stundvis har efterfrågat
tydligare anvisningar men menar även att det är viktigt att se de positiva aspekterna av en inte allt
för fast struktur. Martin:
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Mellan mig och arbetsgruppen tycker jag att det i stort sett har fungerat bra. Det har väl
funnits ibland önskemål om lite fastare struktur så att säga inom arbetsgruppen, lite mer
av att man kan peka med hela handen och sånt där. Samtidigt så finns det ju för och
nackdelar med allting, jag tror att fördelen kan ha varit att, att de har fått utvecklats och
blomma lite mer fritt och förhoppningsvis fått, vågat prova lite mera än om det hade
varit för snävt, ”så här gör vi och vi provar inget annat”. Det har funnits en öppenhet
att pröva sig fram och det känns viktigt i ett projekt, att det är ganska högt i tak.

Arbetet i Ungas yrkesrevansch har således bedrivits genom engagemang, en gedigen
kompetensbank, tidigare erfarenheter, samarbete och ett öppet klimat i arbetsgruppen. Att få
tillfälle att arbeta nyskapande innebär däremot, i detta fall, att en tydlig ledning och struktur har
fått stå tillbaka. Flera utbildningssamordnare menar även att det har upplevts som problematiskt
att det ibland har varit svårt att få igenom beslut då beslutsprocessen tenderar att bli lång.
Eftersom projektet är en del av Stockholms Hantverksförening och dess vd sitter som
projektägare tas övergripande beslut av honom. Detta upplevs ibland av samordnarna som en
tröghet, att de i arbetsgruppen har arbetat fram en bra ide som sedan får avslag av någon som står
utanför projektet. De menar även att beslut i projektet tenderar att tas i sista stund och att det får
en negativ inverkan på projektet. Flera framhåller exempelvis att beslut om anställning av lärare
borde ha kommit mycket tidigare, detta bland annat för att de skulle få tid till att planera sitt
arbete.
Karin, med flera utbildningssamordnare, menar dock vidare att projekt som arbetsform
innebär en frihet att skapa individuella lösningar, något som har varit mycket viktigt för eleverna i
Ungas yrkesrevansch. Karin:
Det är väl just det att vi har så mycket resurser och att, sen utbildningsformen i sig,
nytänkande och så. (…) För vi har ju många här som kanske har med sig en tung
ryggsäck och då behöver man mycket resurser, vilket har varit bra. Att vi har kunnat
plocka in psykologstöd, handledning och så. Och att vi har kunnat göra individuella
lösningar. Kunnat gå utanför kollektiva ramar, för andra, exempelvis komvux, så är det
terminsvis, för här har man kunnat hoppa in när som helst.

Ungas yrkesrevansch som projekt har således inneburit frihet att utveckla och skapa en
utbildningsmodell då det dels var öppet för nytänkande, dels har haft stora resurser att arbeta
med. Att utbildningen bedrivs som projekt innebär således en frihet att tänja på traditionella
gränser för hur exempelvis komvux skall vara strukturerat.
En aspekt som jag anser ha framkommit tydligt under den sista perioden i projektet är
konsekvensen av att utbildningssamordnarna sedan augusti 2006 har arbetat mycket med att
implementera erfarenheter och arbetsmodeller från Ungas yrkesrevansch i Hantverksakademins
friskola. Detta har således ökat utbildningssamordnarnas arbetsbörda vilket upplevts som
stressande och krävande. Implementeringsarbetet i den ordinarie verksamheten har även
påverkat kvalitén i själva projektets genomförande då utbildningssamordnarna anser att de inte
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orkat utföra ett lika bra arbete som tidigare, vilket de menar får konsekvenser för projektets
elever. Denna ökade arbetsbörda har även haft en negativ inverkan på vissa av höstens
aktiviteter såsom att slutseminarium planerades allt för sent och att påtänkta
avslutningsinformationsträffar och söka - jobb kurser inte har blivit av.

Utbildningssamordnarrollen – flera roller i en
En yrkesprofession som utvecklats under projektet Ungas yrkesrevansch är
utbildningssamordnaren. Som jag beskriver under avsnittet Utbildningssamordnarrollen i
presentationen av projektet Ungas yrkesrevansch inryms det ett stort antal arbetsuppgifter i att
vara utbildningssamordnare. Varje utbildningssamordnare ansvarar för ett visst antal elever där
uppgiften är att se till att varje elevs utbildning fungerar på bästa sätt. Anita:
…jag brukar säga att mitt ansvar är att se till att de lärlingar som jag ansvarar för ska
klara sig genom den här utbildningen och då kan ju det innebära väldigt mycket olika
saker. För några stycken som kanske inte har några vuxna i sin närhet så blir man ju
något slags substitut för förälder, de frågar både det ena och det andra och vill ha hjälp
med väldigt mycket olika saker. Och sen får man även vara uppfostrare och piska och få
dem att förstå vad de håller på med och se till att de både mognar och klarar av det och
hjälper dem med att fundera på vart de ska ta vägen sen. Sen så är man lite kurator när
de är ledsna och lite yrkesvägledare om de kanske upptäcker att de valt fel yrke. Så det är
väldigt mycket olika roller i samma, kan man säga då.

Då Ungas yrkesrevansch inte enbart är ett utbildningsprojekt utan även har en social dimension
tar utbildningssamordnarna ett stort socialt ansvar. Flera utbildningssamordnare talar om att
deras arbete innebär ett flertal olika ”roller”, då olika elever har olika problem att lösa och även
olika behov. Många elever har upplevelser av svek från vuxenvärlden, att vuxna i olika
sammanhang såsom i hemmet eller i skolan inte har funnits tillgängliga och gett dem det stöd och
hjälp som de behövt. Eleverna har även som unga vuxna i stor utsträckning instabila och otrygga
relationer i sin omgivning. Utbildningssamordnaren har därmed fått anta rollen som en stabil och
trygg vuxen som eleven kan lita på. Sarah:
Oj, det är så många olika slags roller. Det är väldigt varierande arbetsuppgifter. Man är,
man kan vara mamma, man kan vara en storasyster, ibland är man lärare, det blir så
många roller. (…) många vill också att man ska engagera sig i deras privatliv, och det gör
man. Man är kurator, utbildningssamordnare, man är det vuxna stödet i deras liv.

Utbildningssamordnarna har därmed inte enbart bistått eleverna med det som direkt rör
utbildningen utan även stöttat dem i deras vardag med allt vad det innebär. Många elever har
exempelvis haft svårigheter med att finna bostad, veta hur de skall fylla i ansökan om
studiemedel och liknande. Karin tror att eleverna, vid sådana svårigheter, har upplevt att det varit
enkelt att komma till utbildningssamordnaren och be om råd. Däremot har hon upplevt att vissa
elever har känt skuld när det har strulat till sig och därför inte vågat be om hjälp samt att vissa
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elever, till en början, har haft vissa svårigheter att fullt ut lita på att hon som
utbildningssamordnare skall göra allt för att stötta eleven genom projektet. Detta kan, tro hon,
bero på att de tidigare upplevt att myndighetspersoner lätt ger upp kring dem som personer och
att de därigenom har en cynisk inställning till vuxna som skall försöka ”hjälpa” dem.
Lena menar att hon upplevt att hennes elever just har visat ett stort behov av trygghet och
har behövt känna att en vuxen tror på och uppskattar dennes förmåga. Det har därmed varit
mycket viktigt för dem som utbildningssamordnare att kunna arbeta flexibelt och
individanpassat. De anser att en framgångsfaktor i projektet just har varit att de har kunnat
anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar, exempelvis periodvis dragit ner på arbetstiden
när de observerat att en elev har det tufft privat.
Sarah framhåller också att de har tagit ett ansvar när det gäller de elever som tydligt påvisat
att de inte har passat för lärlingsutbildning. Sarah:
Sen tänker vi alltid på det här att, om de verkligen inte är motiverade och inte orkar
fortsätta utan bara vill vara frånvarande och hela biten, då ser vi till att ok, vi tar ett
snack med dem och säger att ”det är bäst att du hoppar av och inte ta mera studiemedel
och skuldsätta dig för du kanske om fem år vill börja plugga och då har du ju sabbat
chansen med pengarna redan nu”

Sarah menar att de arbetar mycket för att öka motivationen hos eleverna och inspirera dem till att
slutföra projektet, men att det i vissa fall är bäst att råda dem till att avsluta utbildningen. Detta
för att de inte ska sätta sig i skuld för något som inte leder någonvart.

Behov av handledning
Utbildningssamordnarnas arbetssituation har periodvis varit tuff och arbetstempot hårt. De har
även fått ta del av elevernas livshistorier samt livssituation, vilket stundvis har upplevts som
psykiskt påfrestande. Lena:
Det kan vara väldigt jobbigt, vissa gånger kan man höra så mycket elände hos sina
lärlingar, man kan inte förstå att någon har gått igenom så svåra saker och sen ska
hantera det. Det är jättejobbigt. Vissa tar man till sitt hjärta och så sen när det går illa för
dom då, då blir man ju ledsen

Att ta ett stort socialt ansvar innebär även att komma nära sina elever privat. Det har därmed,
som en av utbildningssamordnarna uttrycker det varit lätt att ”ta hem jobbet”. Samtliga
utbildningssamordnare uttrycker därmed värdet av att tillsammans få diskutera och hjälpa
varandra. Anita menar:
vi har ju pratat med varandra jättemycket, så man inte sitter och behöver ta beslut själv
när det gäller lärlingarna utan då pratar vi med varandra och försöker liksom hjälpa. Vi
försökt att använda varandras kompetenser så mycket vi kan. Men, jag menar, vi är ju
inte professionella på det sättet, för ibland så känner man att ”ja, har jag gjort allt jag kan
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eller ska jag göra lite till?” Man vet inte riktigt om man bemöter dem på rätt sätt och då
känner man att det skulle vara så skönt om man fick prata med någon.

Samtliga utbildningssamordnare framhåller därmed vikten av handledning. Arbetsgruppen har
fått träffa en psykolog för samtal och handledning fyra gånger under projektets gång, en gång
efter ca ett halvår i projektet, en gång våren 2006 och två gånger hösten 2006. Samtalen har
främst berört projektets arbetsmiljö, exempelvis relationer i arbetsgruppen.
Tyvärr har utbildningssamordnarna upplevt att dessa handledningstillfällen har kommit vid
fel tidpunkt och ibland även haft fel fokus. De menar att de hellre hade velat diskutera hur man
bemöter en elev som farit illa, hur man hanterar situationer av konflikt samt hur man som
yrkesperson skall bearbeta det man har fått erfara i arbetet. Utbildningssamordnarna menar även
att de hellre hade sett att de fått handledning kontinuerligt i början av projektet istället för i slutet.
Karin menar dock att de som utbildningssamordnare i större utsträckning kunde ha uttryckt vad
de ville få ut av handledningen samt att de hade kunnat ta ett större eget ansvar för att planera
vilka teman samtalen skulle fokusera på.
Ungas Yrkesrevansch har haft en psykolog anlitad två dagar i veckan för att stödja
projektets elever. Att ha en närvarande psykolog har upplevts av utbildningssamordnare som
mycket värdefullt. Utbildningssamordnarna tycker att det är skönt att kunna hänvisa deltagare till
psykologen och menar även att det, till stor del, är psykologens förtjänst att vissa har orkat stanna
kvar i projektet. I brist på handledning har även psykologen fått fungera som ett ”bollplank” åt
personalen gällande svåra elevärenden. Något som inte alltid har varit enkelt då psykologen på
grund av sin tystnadsplikt inte fullt ut kan diskutera enskilda elever.
Projektledare Martin framhåller att handledningen har varit mycket viktig för projektets
arbetsgrupp, men att de har fått ”kämpa” lite för det då det i den övergripande organisationen har
funnits delade meningar om vikten av att handleda personal. Han ser dock denna funktion som
mycket viktig och vidhåller att den är nödvändig i en verksamhet som just arbetar med denna
målgrupp. Martin anser att handledningen behöver beröra arbetsmiljön i ett projekt för att
synliggöra olika roller, att förstå varför man reagerar som man gör, samt få tillfälle att rensa luften
i arbetsgruppen.

Projektledarrollen
I arbetsgruppen finns det delade meningar kring vad rollen som projektledare skall innebära samt
vilka arbetsuppgifter projektledaren skall ansvara över. Utbildningssamordnarna menar att de har
tagit över vissa arbetsuppgifter som i projektets initiala skede var tänkta att utföras av
projektledaren men som inte blev utförda, såsom utarbetning av kursplaner. En av
utbildningssamordnarna menar även att hon har svårt att se Martin som projektledare utan anser
att han mer fungerar som en ekonomisk administratör. Martin däremot menar att hans roll som
projektledare förändrades då utbildningssamordnarna kom att utvecklats till att bli en sådan
sammansvetsad och självgående enhet. Martin beskriver sin roll som projektledare som;
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till början var det ju väldigt mycket att ta fram projektplan och styrverktyg så att vi hade
någonting att gå på, att göra budgetar och ekonomiska modeller. Bland annat så var det
väldigt, vi hade väldigt olika syn på hur mycket personal det skulle dra i början. Det här
med coacherna och hur det skulle fungera. (…)Så det var sådana saker som var min
uppgift där i början, också att rekrytera personal i samförstånd då med vår vd, som sitter
som projektägare om man säger så. Och sen har det ju varit lite grann att coacha arbetet,
jag har varit lite av en kunskapsbank, eftersom jag har en så pass lång historia i det här.
Så jag försöker coacha arbetet, det blev väldigt snabbt en väldigt stark projektgrupp runt
utbildningssamordnarna och de formaterade sig och jobbade väldigt självständigt och
hade väldigt bra bollplank med varandra och de erfarenheter som de plockade med sig
kring projektet. Så där gled min uppgift mer och mer över till att vara ekonomiansvarig
och titta på det övergripande och titta på kontakter utåt och sådana samarbetspartner.
Att knyta an, serva gänget på olika sätt.

Martin har mer sett det som sin roll att skapa förutsättningar för gruppens arbete än att aktivt
delta i gruppens arbetsuppgifter, vilket innebär att vara lyhörd, planera och stimulera till
kreativitet i arbetsgruppen . Han framhåller att arbetet med exempelvis projektets redovisning
blev mer omfattande än beräknat då ESF- rådet, kompetensfonden, utbildningsförvaltningen
fodrar olika typer av redovisningar samt att projektet måste redovisas enligt bokföringslagen i
Stockholms Hantverksförening. Detta har därmed tagit mycket av Martins tid. Han har även i sitt
arbete prioriterat att hålla i viktiga kontakter utåt samt i avslutningsfasen jobbat mycket för att
marknadsföra projektet och dess utbildningsmodell.
Det kan därmed sägas föreligga en viss diskrepans mellan arbetsgruppens sätt att se på
projektledarrollen och Martins sätt att betrakta densamma. Detta tyder på en viss otydlighet i
arbetsrollsfördelningen, men kanske också på en bristande inblick och uppfattning vad vissa
arbetsuppgifter innebär i tid och arbetskraft. Martin menar att han ibland har upplevt rollen som
projektledare som problematisk. Martin:
det ingår ju att vara någon slags mellanchef, det finns ju alltid en uppdragsgivare, någon
som sitter högre upp som tar besluten så att säga på högsta nivå samtidigt som man ska
vara arbetsledare och en sådan som leder arbetet på en lägre nivå i det hela och det är
alltid knepigt att sitta mitt emellan, och många gånger vara den som kanske ska ta
tillvara på arbetsgruppens önskemål och även ta vara på projektägarens intressen som är
av övergripande natur så att säga, att liksom jämka ihop det här och ibland sitta emellan,
(…), det kan man känna av en del personligt.

Att vara projektledare upplevs ibland av Martin som en ensam position och som att befinna sig
”mellan” olika aktörers önskemål och förväntningar. Projektledaren skall därmed svara för att
tillfredställa skiftande behov och viljor på olika organisatoriska nivåer. Sven Eklund framhåller i
boken Arbeta i projekt att det just är vanligt att en projektledare slits mellan olika aktörer och att
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det därigenom kan uppkomma ”lojalitetskonflikter”, vilka kan upplevas som stressande för
individen. 31

Rekryteringen – svårt att samarbeta med stadsdelar
I själva rekryteringen, som även beskrivs under rubriken Marknadsföring av projektet samt rekrytering,
uppkom vissa problem rörande stadsdelarna och deras sätt att arbeta. Vad
utbildningssamordnarna främst har reagerat på är den olikhet som existerar mellan olika
stadsdelar gällande tolkning av regelverk, samarbetsvillighet och attityd till deras klienter. De
framhåller att samarbetet och kommunikationen mestadels har fungerat väl, att många
handläggare är engagerade och vill se lösningar. Samtliga utbildningssamordnarna menar däremot
att vissa kontakter inte har fungerat alls, vilket har fått ödesdigra konsekvenser för ungdomarna.
Lena menar att det, i vissa fall, till och med har varit svårt för ungdomarna att få ha kvar sitt
försörjningsstöd under introduktionsperioden. Lena:
Nej, men det har ju varit jobbigt att få hjälp till och med till introduktionen, att de ska få
socialbidrag, för de tycker att ”nej, de ska inte ha betalt för att de går och utbildar sig”
utan de ska ut och jobba, men det finns ju inga arbeten ju. Och i vissa stadsdelar finns
det ju ungdomar som fått sossbidrag hela tiden nu under projektet, men vi har fått
kämpa som djur för att få tre månader i Tensta eller Rinkeby, ja det är främst de där
stadsdelarna. Och det tycker jag verkligen att det ska vara samma regler över hela stan.
Så det är verkligen en stor kritik mot stadsdelarna att de inte har samma regler. Antingen
ska det vara lika dåligt överallt eller lika bra, för de ska inte ha olika förutsättningar
beroende på vilken stadsdel de bor i.

Alla stadsdelar har samma regelverk att utgå från men är däremot relativt autonoma att agera
inom de direktiv som föreskrivs, något som utbildningssamordnarna har blivit varse om. Dessa
olikheter är dock inget nytt fenomen. Björn Jonsson skriver i FoU- rapporten Deg i fickan –
försörjningsstöd som biståndsform att det har visat sig existera stora variationer inte bara mellan olika
stadsdelars sätt att tolka lagstiftningen utan även mellan enskilda handläggares bedömningar av
likartade situationer. 32 Anita menar att hon närmast har uppfattat att det funnits en konkurrens
mellan olika tjänstemän ute på samma stadsdel, vilket har fått negativa konsekvenser. Anita:
…på andra ställen verkar det som det nästan är lite konkurrens mellan deras olika
befattningar och då funkar det inte bra med oss heller. För då är det någon som sitter
och bestämmer om de ska få pengar och någon annan som sitter och tycker vad man
ska göra med dem och som gör handlingsplaner och då när de intressena krockar då
spelar det ingen roll vad vi gör.

Anita har upplevt att vissa har nekat att betala ut försörjningsstöd i ren maktutövning, som en del
av ett maktspel mellan olika handläggare på stadsdelen. Hon vidhåller att när det inte fungerar på
31
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stadsdelen är det svårt som utomstående att få till ett fungerande samarbete. Sarah menar också
att det har varit speciellt problematiskt med de elever som är under 20 år och som benämns som
IV-elever. Sarah:
just de här IV-eleverna, de var man ju tvungna att förhandla med stadsdelarna,
socialsekreterarna, om en mycket längre period som de ska godkänna. Och där har vi
haft ett helvete. De jobbar väldigt kortsiktigt, de tänker inte alls långsiktigt på det viset
att ”ok om vi försörjer den här personen ett år till då får den personen ett jobb, ett
heltidsjobb, då slipper vi ju, skattebetalarna, att betala 10 år till istället för ett”. Och det
har vi verkligen försökt att förhandla om, men med vissa stadsdelförvaltningar har det
inte alls gått, och vissa har ju fått avslag på grund av det.

Elever under 20 år är inte berättigade att söka om studiemedel vilken innebär att de har varit
beroende av försörjningsstöd under hela utbildningen. Vissa stadsdelar har där varit mycket svåra
att samarbeta med då de helst inte vill betala ut försörjningsstöd för utbildning. Andra stadsdelar
har däremot varit mycket samarbetsvilliga på den punkten och har även i särskilda fall valt att
fortsätta försörja eleven när han eller hon fyllt 20 år för att eleven skall slippa ta studielån.
Ett annat problem som uppkom i samarbetet med stadsdelarna under rekryteringsfasen var
alla ungdomar som skickades till projektet utan att de verkligen ville utbilda sig till hantverkare.
Sarah:
Det har varit många som har skickats hit som en åtgärd och det var det som var felet för
då var de tvingade hit. Och vissa var ju ärliga och berättade att ”det är min socialtant
som har skickat hit mig och jag vill inte vara här” och då pratade vi med den personen
som hade skickat personen och att ”han eller hon vill inte och då är det inte värt att göra
ett försök ens.” Men vissa sa inget och de fick ju börja och då började de visa, de var
frånvarande, ville inte och började försvinna och så, så det var ju synd på det sättet

Sarah tror att vissa avhopp i början av projektet berodde på att ungdomar hade blivit slussade till
projektet utan att de verkligen ville själva. Utbildningssamordnarna som, i rekryteringsfasen,
arbetade för att nå målet 100 deltagare var i början inte så selektiva som de hade behövt vara och
därigenom påbörjade en grupp unga en utbildning de egentligen inte ville gå. När
introduktionsfasen var slut och det var tid för att söka studiemedel så hoppade en ansenlig grupp
elever av projektet. På så vis kan det tolkas som att själva delmålet fick en något långsiktig
negativ inverkan på elevantalet i projektet.
Karin menar även att det ibland upplevts som svårt att slussa tillbaka en elev som hoppat
av projektet. Karin:
…sen har det väl varit lite knepigt om det inte har fungerat här och så ska man försöka
slussa tillbaka dem på något smidigt sätt, det har inte varit. Är de borta mer än 3
månader från soss så måste de göra om hela proceduren, träffa en ny handläggare och
inte få komma tillbaka till den de hade innan. Då ska de först träffa
ekonomihandläggare, och så får man får hela tiden träffa nya personer och det är det
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som är jobbigt för dem. Dom kräks ju på att få behöva berätta sin livshistoria en gång
till, det är ju också ett problem när vi intervjuade dem, då blir det ju för oss också.

Karin menar att hon själv upplevt att de ungdomar hon mött och intervjuat är gruvligt trötta på
att ständigt tvingas berätta om sina livsöden, att hela tiden behöva blotta sig själv och sitt
privatliv. Hon menar även att dessa ungdomar i stor utsträckning har slussats runt till en rad
olika aktörer och att det därigenom inte är konstigt om de innehar en krass inställning till olika
handläggare och även till samhällssystemet i stort.

Att upprätta kursplaner – att slå in runda bollar i fyrkantiga hål
Arbetet med kursplaner har visat sig något problematiskt. En utbildningssamordnare uttryckte
det som att ”slå in runda bollar i fyrkantiga hål”. Det vill säga, det har upplevt som att konstruera
något för sakens skull, inte för att det överstämmer med den verklighet som utgör elevens
lärlingsutbildning. Anita berättar att de gymnasiekurser som eleven får betyg i kanske inte reellt
har samma innehåll som den har på ett gymnasieprogram. Anita:
… men för att våra elever ska kunna få studiemedel så måste vi sitta och hitta på kurser
att, och jag menar en del av de kurserna som vi har plockat nu, som vi tycker, ja som
arbetsmiljö och säkerhet till exempel då. Det är en bra kurs, det måste du kunna om du
till exempel är ute på ett snickeri, då måste du veta till exempel säkerhetsföreskrifter för
arbetsrutiner och att du använder de säkerhetsutrustningar som finns och vad du ska
göra om det händer en olycka, lite första hjälpen och sådana saker. Men det finns inte
med i den kursen utan där är det lagar och förordningar som du ska kunna. Men då kör
vi ju den ändå, men då får man ju ett betyg i arbetsmiljö och säkerhet som inte riktigt
stämmer överens med kursplanen.
I: Så ni tar en teoretisk kurs och gör en praktisk tolkning av den? Alltså lägger in en
praktisk?
A: Ja, ja, precis.

Samtliga utbildningssamordnare är kritiska till att de varit tvungna att anpassa sig till
gymnasieskolans samt komvux ramar för kurser och poäng. De menar att lärlingsutbildningen
inte riktigt passar in i innehåll och tid och att det därför hade underlättat om utbildningen inte
hade varit poängstyrd. Gymnasiets kursutbud innebär även ett hinder då lärlingen, på
arbetsplatsen, inte betraktas som fullärd, men inte längre kan stanna som lärling då det inte finns
tillräckligt med kurspoäng kvar för att kunna ansöka om studiemedel. Detta problem har främst
uppkommit på mindre arbetsplatser där företaget inte har råd att anställa lärlingen.
Däremot syftar Ungas yrkesrevansch till att erbjuda eleverna framtida möjligheter till
vidareutbildning vilket då ofta kräver gymnasiebetyg och därigenom har det betraktas som viktigt
för eleverna att kunna ta de poäng som de saknar samt ges möjlighet till att läsa in kärnämnen.
Utbildningssamordnarna har därmed en ambivalent inställning till kursplanerna då de dels
betraktas som hinder, dels som en nödvändig väg för att eleven skall erhålla en
gymnasiekompetens.
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Upprättandet av kursplaner upplevdes även som komplicerat i början då ingen av
utbildningssamordnarna hade tidigare erfarenheter av sådana arbetsuppgifter. Anita:
Mycket trassel med det, fram och tillbaka, vi fick göra flera stycken, säkert 14
studieplaner innan det har blivit rätt. Och det hade kanske varit bra om vi liksom hade
fått lära oss det. Men det var ingen här som kunde det, det var ju en kompetens som
saknades lite grann.(…). Så jag kan känna, det är flera, en hel del sådana här, praktiska,
administrativa frågor som vi borde ha tagit reda på mer och inte bara satt igång.
Eftersom vi inte har den kompetensen från början, vi hade ingen riktig koll på hur det
skulle göras och sen när man har hållit på och harvat och trasslat och gjort fel flera
gånger och ibland har det påverkat eleverna negativt att vi inte har haft den
kompetensen. Ja, så vi borde ha satt igång på ett mycket tidigare stadium, förberett oss
tycker jag. För nu blev det såhär, nu börjar vi i mars och placerar ut elever och helt
plötsligt ska vi göra de där andra sakerna som vi inte hade en aning om. Och de skulle vi
egentligen ha gjort först. Sen skulle vi ha börjat placera ut elever. Det är en bra lärdom

Anita menar att upprättandet av kursplaner kom in lite fel i projektprocessen, att de redan hade
placerat elever på arbetsplatser utan en färdigställd kursplan. Hon menar vidare att de hade
behövt mer tid innan själva rekryteringen och placeringen till just sådana administrativa
arbetsuppgifter, vilket även säkerligen hade lättat på arbetsbelastningen under projektets
inledande fas. Karin menar även att då ingen i arbetsgruppen hade erfarenhet av att upprätta
kursplaner kunde kanske någon från utbildningsförvaltningen, som har en representant i
styrgruppen, kommit och visat dem hur de skulle gå tillväga. Arbetsgruppen har dock upplevt att
utbildningsförvaltningen inte har varit helt tillmötesgående. I början av projektet då de första
kursplanerna skulle in fanns det ingen ansvarig för godkännande av kursplaner, vilket ledde till
fördröjning. Vid problem med kursplaner blir även eleverna lidande då det indirekt blir problem
med CSN och att studiemedel i vissa fall dröjde eller uteblev. Senare blev arbetet med
godkännandet av kursplaner en arvoderad tjänst på utbildningsförvaltningen. Arbetsgruppen har
dock upplevt att vissa problem har kvarstått gällande kommunikation och samarbetet med
utbildningsförvaltningen gällande arbete med kursplanerna.
Att utbildningssamordnarna inte hade tidigare erfarenheter av upprättande av kursplaner
innebar även att den första informationen till handledarna kring betygssättning blev något
trevande. Flera handledare hade inte heller innan första betygssättningen sett och läst igenom
kursplanerna. Vissa handledare var dock förtrogna med dem då de varit med och utvecklat dess
innehåll. Flertalet utbildningssamordnare menar dock att deras kompetens och kunnande samt
handledarnas förtrogenhet med kursplanernas innehåll och funktion har utvecklats avsevärt
under projektets gång. Det har dock krävt mycket arbete.

Mål och informella mål
Projektet Ungas yrkesrevansch har som formellt mål att 50 elever skall fullfölja sitt deltagande
samt att de vid projektets avslut skall gå vidare till arbete, starta eget eller fortsatta studier.
Arbetsgruppen jobbade dock efter ett annat mål, ett informellt mål, vilket var att ca 75 till 80
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elever skulle slutföra projektet. Detta berodde främst på att arbetsgruppen upplevde en stabilitet
hos antalet elever under projektets mellanfas. Ungas yrkesrevansch hade drabbats av ett flertal
avhopp i projektets början, vilka främst förklaras med ovilja till att ta studielån, bristande
motivation till att genomföra en lärlingsutbildning, att de har mått dåligt psykiskt och ovana att
arbeta 40 timmar i veckan. Efter de första avhoppen upplevde dock arbetsgruppen att de hade en
stabil skara på ca 85 lärlingar vilka var både motiverade och aktiva i att slutföra sin utbildning.
Under sommaren 2006 samt i början av hösten 2006 har dock projektet fått erfara en ny
avhoppsperiod. Dessa avhopp förklaras av arbetsgruppen främst kan bero på att sommarens
semesterperiod medförde en viss uppluckring av de fasta rutiner som många av eleverna var
beroende av samt att det faktum att projektet började lida mot sitt slut innebar en psykisk press
för eleverna. Att inte veta vad framtiden ska föra med sig ökade oron och tros därför vara en
anledning till avhopp. Utbildningssamordnarna menar även att vissa elever mot slutet började
”tröttna”, fick ökad frånvaro från arbetsplatsen och ansåg att studiemedlet var en för liten
”inkomst” för att arbeta heltid.
Arbetsgruppens informellt uppsatta mål blev därmed inte en realitet vilket upplevs som
tråkigt och lite som ett ”misslyckande” trots att projektet når sitt formella mål på 50 procent.
Utbildningssamordnarna uppfattar den sista tidens avhopp mer som ett nederlag än den första
periodens då det upplevs som krävande att förlora en lärling som tidigare har betraktats som väl
fungerande.

Kärnämnesundervisningen – oenighet kring utförande
Lärarna Jamal och Catarina upplever att de elever som valt att läsa in kärnämnena mestadels har
varit mycket motiverade och positiva. Många har presterat oväntat bra med tanke på att denna
målgrupp tidigare har ”misslyckats” i skolan. Detta kan tolkas som att dessa elever är i starkt
behov av stöd och motivation, samt att praktiskt kunna se vad ens ansträngningar skall leda till.
Jamal tror att elevernas motivation till stor del berodde på att det var valfritt att välja att läsa in
kärnämnena samt att flertalet elever redan hade ett uppsatt mål vad de vill åstadkomma med sina
studier.
Det har i vissa situationer uppstått meningsskiljaktigheter mellan utbildningssamordnarna
och kärnämneslärarna. Dessa oenigheter har främst haft sin grund i de tankar och visioner
utbildningssamordnarna hade med kärnämnesundervisningen med hur kärnämneslärarna sedan
har upprättat sin undervisning i realiteten. Utbildningssamordnarna menar att deras tanke var att
undervisningen inte skulle ske för snabbt, att det inte skulle vara mycket hemuppgifter och att det
inte skulle ha en negativ påverkan på lärlingsutbildningen. De anser dock att lärarna har gått för
fort fram i undervisningen samt att de har gett mycket läxor och dylikt. Detta har, enligt
utbildningssamordnarna, resulterat i att vissa hoppat av kärnämnesundervisningen samt att vissa
elever har haft svårt att helt koncentrera sig på arbetsplatsen och att själva lärlingsutbildningen
därigenom har blivit lidande. Lärarna å andra sidan menar att för att kunna få ett betyg i ett ämne
krävs det att följa den kursplan som finns, vilket innebär hårt arbete, samt att eleverna själva, till
stor del, har bestämt tempot.

39
Utbildningssamordnarna hade även som tanke att kärnämnesundervisningen skulle
yrkesinfärgas, att ämnena skulle ha en tydlig anknytning till elevens hantverksutbildning. Detta
har Jamal delvis försökt att införa i mattematikundervisningen, men både han och Catarina menar
att det närmast var omöjligt att lägga om kursundervisningen på så kort tid. Catarina menar att
för att kunna utveckla en yrkesinfärgad undervisning krävs det år av planering, speciellt i ämnen
såsom engelska och svenska.
En annan meningsskiljaktighet har grundat sig i olika sätt att se på mål samt olika åsikter
kring projektets huvudsakliga syfte. Flera av utbildningssamordnarna framhåller att de anser att
det för vissa elever blev en snedfokusering i projektet då de lade ner alldeles för mycket tid och
energi på att läsa in sina kärnämnen. Projektets huvudsakliga syfte var enligt
utbildningssamordnarna att erbjuda ungdomarna en yrkesutbildning som i förlängningen skulle
resultera i ett arbete. Catarina däremot menar att utan en studentexamen är ungdomarna så gott
som uträknade i samhället samt att utan gymnasiebetyg minskar valfriheten inför framtiden.
Catarina:
man inte har insikten i vad som krävs ibland, utav en elev, ute i den stora världen. Och
de tycker precis samma sak om mig. Att jag inte har den insikten och det är säkert så att
sanningen ligger någonstans mittemellan. Att jag tycker att det idag krävs en
studentexamen för att kunna ha valmöjligheter i livet. För du kanske tröttnar på att vara
målare och vad ska du göra då? Ja, då behöver du en studentexamen för att kunna ha
alternativ, medan andra tycker att jag lägger alldeles för stor vikt vid det. Man kan läsa in
det på komvux och så vidare. Så därför finns nog sanningen mittemellan.

Dessa oenigheter kan tolkas som en konflikt mellan den akademiskt inriktade skolvärlden och
den mer företagsinriktade hantverksvärlden där en viss kraftmätning har skett mellan vad som
skall betraktas som viktigt att kunna samt vilken kunskap som är viktigast att inneha i det
vardagliga livet. Meningsskiljaktigheterna kan även ha berott på det som Sven Eklund benämner
som ”huvudsvårigheten i ett projekt” vilket är att i en projektgrupp ingår det en rad olika
människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenhet. Olika kompetenser och synsätt är
dock viktiga då olikheter ofta kompletterar varandra. Arbetsgruppens breda kompetensbank har
även, som ovan nämnt, varit mycket betydelsefullt för projektets genomförande. Det går dock
inte att komma ifrån att olika infallsvinklar kan skapa motsättningar. Att lärarna, med sin
kompetens och kunskapssyn, kom in senare i projektet är säkerligen en bidragande faktor till
vissa konflikter. Gruppen av utbildningssamordnare hade vid det skedet precis skapat en stark
gemenskap och vi-känsla samt en gemensam syn på kärnämnesundervisningens funktion och
syfte, vilket i sin tur kan ha bidragit till en liten tolerans mot avvikande åsikter. Eklund framhåller
att när en projektgrupp plötsligt växer till antal medlemmar bäddar det för
kommunikationssvårigheter. 33 Både lärare och utbildningssamordnarna framhåller att de tyckt att
det har varit svårt att ”nå varandra”. Utbildningssamordnarna menar att det främst borde ha varit
projektledarens ansvar att tydligt informera samtliga om kärnämnesundervisningens funktion och
33
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syfte, något de anser att han inte gjort. Utbildningssamordnarna och lärarna har dock
tillsammans, under bland annat handledningstillfällena, diskuterat dessa meningsskiljaktigheter
och i slutet av projektet fungerade samarbetet dem emellan utan några större problem.

Relation och kommunikation med handledare
Arbetsgruppen anser att samarbetet och kommunikationen med projektets handledare mestadels
har fungerat bra. Utbildningssamordnarna upplever att de flesta handledare har tagit ett stort
socialt ansvar för sin lärling och tagit sin uppgift som pedagog på fullt allvar. Anita tror att det, till
stor del, kan bero på att flera handledare har känt igen sig själva i sin lärling. Anita:
en stor del av dem som jag har pratat med har själva hoppat av gymnasiet, har varit
värstingar, haft ADHD, damp och dyslexi och allt vad de heter, så de har en sådan
förståelse för de här ungdomarna. Så de säger, ”men herre gud det är klart att vi måste
hjälpa dem. Det var faktiskt någon som hjälpte mig en gång i tiden”. Och så de tar ju ett
otroligt stort socialt ansvar många gånger.

Flera handledare har därmed, av arbetsgruppen, upplevts som mycket aktiva och måna om sin
elev.
Utbildningssamordnarna
har
däremot
erfarit
att
det
funnits
vissa
kommunikationssvårigheter då exempelvis en elev har uteblivit från arbetet. Det har i sådana
situationer inte alltid varit självklart för handledaren att ta kontakt med utbildningssamordnaren.
Sarah:
sen är det här att ibland så säger de ingenting om eleven försvinner, om eleven är borta
en två, tre dagar så ringer de inte och säger det. Sen kanske de ringer efter ett par veckor
och säger att ”han får inte vara kvar här för han sköter sig inte”

Sarah menar vidare att det däremot är svårt att ställa krav på handledarna att de ska ta kontakt
och att de som utbildningssamordnare därmed har tagit ett stort ansvar att regelbundet ringa till
och besöka arbetsplatsen. Karin menar även hon att hon har upplevt att handledarna har varit
osäkra på hur de skall agera vid exempelvis frånvaro, och att det därmed har varit en stor uppgift
att stötta dem i sådana situationer. Handledarträffarna har även fungerat som bra tillfällen att ta
upp dylika frågor och tillsammans reda ut hur de skall gå tillväga.
Sarah menar att hon upplevt en viss skillnad i hur handledare ser på sin uppgift att lära ut
sitt yrke. Vissa har mer arbetat efter den gamla modellen med relationen lärling/mäster där
eleven främst har fått följa det ordinarie arbetet och lära sig genom det, medan andra handledare
har lagt ner mycket tid och energi på att upprätta arbetsuppgifter och test för att utbilda sin
lärling. Hon menar vidare att det är hennes uppgift att främst anpassa sig till handledaren, att
kanske ge råd och tips, men samtidigt inte styra allt för mycket. Sarah med flera
utbildningssamordnare menar att då projektet är mycket beroende av handledarnas engagemang
är det viktigt för dem att verkligen vårda dessa relationer.
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Styrgruppen – vilken funktion skall den fylla?
Det finns delade meningar i arbetsgruppen kring styrgruppens värde och funktion. Vissa
utbildningssamordnare anser att styrgruppen mer har fungerat som en referensgrupp, det vill säga
en sammansättning personer som innehar viktig fackkompetens för olika delar av projektet och
som fungerar som rådgivare. Samordnarna menar att de diskussioner som förts under
styrgruppsmötena har varit intressanta, men att det inte har haft en praktisk inverkan på själva
projektet och dess arbetsmetoder.
Andra utbildningssamordnare upplever däremot att styrgruppen har haft en mer aktiv
inverkan på projektet genom att exempelvis upprätta ramar för projektets utformning, förankrat
projektet i sina respektive organisationer samt representerat samtliga medfinansiärer.
Projektledaren Martin framhåller att samarbetet har fungerat väl med samtliga samarbetspartners.
Han har däremot känt av att ESF-rådet mot slutet har reducerat sin personalstyrka samt hade
mycket annat arbete, vilket ibland resulterade i längre handläggningstid. Samtliga
utbildningssamordnare menar att antalet mötesmedlemmar i styrgruppen har minskat mot slutet
av projektet vilket har fått en negativ inverkan på diskussionsdynamiken. Exempelvis har
representanten från kompetensfonden, som upplevts som mycket viktig och aktiv, inte kunnat
närvara på de två sista mötena då kompetensfonden avslutas till årsskiftet 2006/2007 och hon
därmed har haft en stor arbetsbörda. Ingen av styrgruppsmedlemmarna var heller närvarande på
projektets slutseminarium, vilket är anmärkningsvärt.

Främsta problematik- för kort utbildningstid och strukturella svårigheter
En svårighet som projektet har fått erfara är att projektets längd inte riktigt räcker till för att
samtliga elever ska bli så pass klara med sin utbildning att de kan få en anställning. För vissa
elever som kom in relativt sent i projektet har utbildningstiden enbart blivit dryga året, vilket
upplevs som en alldeles för kort tid för att lära sig ett hantverk. Många elever har däremot blivit
erbjudna en anställning eller tänker fortsätta att studera på en eftergymnasial utbildning inom
yrket. Det är dock ett antal elever som av olika anledningar inte har den möjligheten då det inte
finns utbildningar på vuxennivå inom respektive yrke, såsom bilmekaniker.
Utbildningssamordnarna framhåller även att flera av eleverna hade kunnat erhållit anställning om
de haft mindre frånvaro och visat sig tillräckligt intresserade på arbetsplatsen.
Problemet med elever som inte vet var de ska ta vägen föreligger dock och det har varit
mycket svårt att finna möjliga utvägar för dessa. Svårigheterna ligger främst i att det inte finns
tillräckligt med gymnasiekurser kvar för att skapa en fortsatt studiemedelberättigad utbildning för
dessa elever. Detta är en av de negativa aspekter som medföljer att ungas yrkesrevansch har
behövt hålla sig inom ramen för komvuxstudier.

Störst behållning – att se elever utvecklas
Samtliga i arbetsgruppen framhåller att projektets största behållning är att, under projektets gång,
få se en grupp ungdomar växa och utvecklas. De menar att det har varit oerhört roligt och
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stimulerande att få följa en elev, som ingen tidigare trodde på, och se hur denne genom projektet
utvecklats till en duktig hantverkare och därigenom erhållit en ökad självkänsla och framtidstro.
De anser att flera elever, genom sitt nya yrkeskunnande, har skapat sig en ny positiv självbild
samt ökad social kompetens.
Projektledare Martin menar även att en stor behållning är att själva utformningen av Ungas
Yrkesrevansch har visat sig vara en lyckad åtgärd för denna målgrupp. Ungas yrkesrevansch har
vidareutvecklat modern lärlingsutbildning för vuxna genom bland annat en tydligare
”trattmodell”, det vill säga med en påtaglig introduktionsfas där individen gavs tillfälle att jobba
med motivation och arbetsträning. De har även lagt en stor vikt på personligt stöd och
motivationsarbete genom hela projektet, vilket har visat sig vara av väsentligt värde för denna
målgrupp. Martin menar vidare att de genom de erfarenheter som gjorts under Ungas
yrkesrevansch har kunnat utveckla arbetet med Hantverksakademin friskola, exempelvis har de
erfarit att de behöver egna startverkstäder anpassade för ungdomar samt en tydlig
individualiserad kärnämnesundervisning. Ungas yrkesrevansch har således utvecklat en modell för
modern lärlingsutbildning för unga vuxna som har visat sig fungera.
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Styrgruppen
Presentation av informanter
I detta avsnitt avser jag presentera ett urval av styrgruppens medlemmar och lyfta upp deras
tankar och åsikter kring projektet Ungas Yrkesrevansch. Jag kommer främst att fokusera på deras
uppfattning av behovet av lärlingsutbildning samt vilka problembilder som de anser ha varit
aktuella. Avsnittet kommer även att redogöra för hur styrgruppsarbetet har upplevts fungera.
Denna del baseras på kvalitativa intervjuer med tre styrgruppsmedlemmar vilka kan presenteras
som Sofia från kompetensfonden, Elias från Socialtjänstförvaltningen samt Peter från
utbildningsförvaltningen.

Varför ett behov av modern lärlingsutbildning för unga vuxna?
Samtliga informanter är överens om att det idag existerar ett behov av att kunna erbjuda unga
vuxna möjlighet till utbildning med mer praktisk inriktning. De är även överens om att det
existerar ett aktuellt överhängande problem med det stora antalet unga som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden. Sofia menar att då Kompetensfondens arbetsmarknadsdel hade som mål
att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i Stockholm stad var en satsning på
lärlingsutbildning för unga intressant. Hon menar vidare att hon utifrån tidigare arbete med
målgruppen visste att många ungdomar var intresserade av praktiskt arbete istället för teoretisk
skolning. Att då kunna erbjuda dessa ungdomar en praktisk utbildning som framförallt skulle ske
ute på en arbetsplats upplevdes som en, för individen, möjlig ingång till arbete och
egenförsörjning.
Elias menar att de från socialtjänstförvaltningen såg Ungas yrkesrevansch som ett intressant
projekt då de dels var intresserade av att utöka samarbetet med olika aktörer inom Stockholms
stad, dels utifrån sitt övergripande uppdrag att minska bidragsberoendet. Elias framhåller även att
de tidigare hade samarbetat med Stockholms Hantverksförening i projektet ”Handkraft 2000”, en
samverkan de upplevt som mycket givande. Elias:
Då såg vi det som naturligt att vara med som samarbetspartner. Att i det här projektet
kunna erbjuda personer som har starkare fokus på praktisk kunskap, mindre på
teoretiskt, att de skulle få en möjlighet, vi såg brister då i utbildningssystemet som fanns
för de här grupperna. Och vi såg värdet i att vi har kunnat erbjuda ungdomar ett yrke
helt enkelt och på så sätt leda in dem på arbetsmarknaden.

Elias framhåller att det speciellt har varit intressant att rikta en hantverksutbildning mot
målgruppen ”unga utanför” samt att få erbjuda denna kategori ungdomar ett projekt som i
förlängningen skall resultera i ett yrke. Han menar vidare att det idag erbjuds denna målgrupp en
rad olika aktiviteter, vilka inte upplevs som meningsfulla och användbara. Det är lätt, enligt Elias,
att dessa ungdomar fastnar i ”projektsvängen”, det vill säga att projekt menade att skapa
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möjligheter till att skaffa utbildning och arbete får motsatt effekt. Detta beror till stor del på att
åtgärderna inte är förankrade i det ”verkliga” arbetslivet. Elias menar däremot att just Ungas
Yrkesrevansch har haft en tydlig och stark förankring i näringslivet, vilket han ser som en av
projektets största fördelar. Genom projektet får individen möjlighet att själv skapa kontakter ute i
arbetslivet och även tillfälle att få visa upp andra individuella kvalitéer för arbetsgivaren än betyg.
Även Sofia framhåller värdet av att kunna erbjuda unga individer konkreta åtgärder ute i
arbetslivet istället för något, som hon uttrycker, ”konstgjort”. Hon anser även att projektet har
erbjudit ett kontinuerligt individuellt stöd, vilket hon anser har varit elementärt i arbetet med
dessa ungdomar. Sofia framhåller även att det idag krävs en förändring i sättet att tänka när det
gäller att arbeta med målgruppen ”unga utanför”. Sofia:
i förlängningen så är det oerhört kostsamt. Alltså inte bara för ungdomen utan för
samhället. Vi har inte råd att ha så många ståendes utanför arbetsmarknaden. Vi
kommer att behöva de här personerna, och det är jätteviktigt om man kan få in det i
tankarna, i sättet att tänka när man jobbar, att det inte bara är att man ska lyfta en grupp
och ge dem stöd, utan att vi behöver alla. Om vi ska få det att gå runt i förlängningen.

I Ungas yrkesrevansch har ett delsyfte varit att utbilda nya hantverkare för att kunna tillgodose
det behov av arbetskraft som finns inom hantverksyrkena. Projektet är således inte enbart ett
socialt projekt för att ge stöd åt dessa ungdomar utan syftar även till att utbilda duktiga, väl
behövda hantverkare. Detta, tror Sofia, tillför att eleverna känner att projektet är meningsfullt.
Peter har också arbetat med Stockholm Hantverksförening i tidigare projekt och han
menar att en av deras fördelar är den tydliga förankringen till näringslivet. Peter menar även att
han, genom sitt arbete på utbildningsförvaltningen, har uppmärksammat de utbildningsmässiga
svårigheter som finns för just hantverksyrken. För det första existerar det ett stort ”glapp” mellan
de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och vad som krävs för att erhålla ett yrkesbevis
såsom gesällbrev. Peter:
den här färdighetsträningen finns det idag ingen bra form på, i stort sett är det att
försöka bli lärling, men” hur försörjer jag mig under tiden då? Hur ska man ersätta min
mäster som har mig i lära så att säga?” Hantverksföreningen har bedrivit många olika
projekt för att försöka få fram färdighetsträning, men det är fortfarande jättesvårt. För
om jag inte går en officiell utbildning då får jag inte heller studiestöd, ”vad ska jag leva
på?”

Han menar vidare att ett annat problem rör de individer som i ett senare skede i livet kommer på
att de vill utbilda sig i hantverk då mestadels av yrkesutbildningarna är på gymnasienivå. Efter 20
är vägen således stängd. För de individerna utan fullständiga gymnasiebetyg blir det ännu svårare
att finna utbildningsvägar inom olika hantverksyrken. Ungas yrkesrevansch med sin moderna
lärlingsutbildning har således fungerat som ett bra alternativ.
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Strukturella problem ur olika perspektiv
Samtliga informanter talar om diverse strukturella problem och svårigheter som uppkommit
och/eller synliggjorts i och med projektet Ungas Yrkesrevansch. Informanterna betonar däremot,
ur sina specifika perspektiv, olika strukturproblem.
Peter från utbildningsförvaltningen framhåller problematiken med att utbildningsprojekt
löper över allt för kort tid samt att det ofta förekommer en otydlighet vad ett projekt kan tänkas
resultera i. Han menar vidare att i Ungas Yrkesrevansch var utbildningssamordnarna i själva
rekryteringen av elever drivna av delmålet 100 deltagare, vilket möjligtvis resulterade i att de tog
in vissa elever som annars kanske inte hade betraktas som kapabla att slutföra utbildningen. Målet
100 elever bidrog även till en lång rekryteringsperiod då projektet valde att anta nya elever efter
första perioden av avhopp. De sist antagna eleverna påbörjade således sin utbildning hösten 2005
och erhöll därmed enbart en utbildningsperiod på ca ett år. Peter framhåller att för kort
utbildningstid kan ligga som grund för vissa avhopp då elever insåg att de inte skulle hinna lära
sig så mycket att de kan få arbete efter projekttiden. Han menar även att en överhängande
problematik för just utbildningsprojekt är att det kan vara svårt att tydligt påvisa vad utbildningen
skall leda fram till. Peter menar att Ungas Yrkesrevansch inte riktigt tog ställning till frågor såsom
om projektet kommer resultera i färdigutbildade hantverkare eller om det kommer fodras av
eleven att han eller hon vidareutbildar sig efter projektslutet. Peter framhåller att det ofta, inom
ett projekt, existerar en vilja att kunna erbjuda så mycket som möjligt inom projektets ramar.
Peter anser dock att om Ungas Yrkesrevanschs projekttid skulle ha räckt till, att flertalet elever
skulle erhålla en färdig yrkesutbildning, skulle projektet inte ha erbjudit andra aktiviteter såsom
kärnämnesundervisning. Han menar emellertid att det idag krävs vissa grundläggande kunskaper
inom matte, svenska och engelska för att bland annat kunna starta eget och därigenom har
kärnämnesundervisningen varit värdefull. Utbildningstiden har därmed varit allt för kort och
borde, enlig Peter, varit minst tre år.
Sofia talar även hon om strukturproblem inom skolvärlden, men mer i termer av
svårigheten med att finna tillräckligt många gymnasiepoäng för att få till en fortsättning för de
elever som inte hinner bli så pass klara att de kan få anställning. Hon menar att det är synd när
det finns ekonomiska förutsättningar inom projektets budget för en fortsättning, men att det sen
ändå inte går på grund av brist på gymnasiekurser. Sofia:
Alltså strukturer överhuvudtaget, strukturer som man snubblar på överallt, alltså att det
finns så mycket regler, reglerna styr verkligheten, alltså risken är att reglerna styr
verksamheten istället för individernas behov. Och det tror jag alla fastnar i, i alla projekt.
Och att det är olika myndigheter som det här ska funka emellan, det gör inte riktigt det.

Sofia menar att olika institutioners och myndigheters regelverk och strukturer tenderar att sätta
krokben på varandra och bilda ett alltför stelbent samhällssystem.
Elias från socialtjänstförvaltningen framhåller två, för Ungas Yrkesrevansch, aktuella
strukturella problem. Det första är att Ungas yrkesrevansch har haft svårt att erhålla en tydlig
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politisk förankring då det varit oklart vilket borgarråd som äger frågan. Det vill säga Ungas
yrkesrevansch har inbegripet såväl sociala, arbetsmarknadspolitiska samt utbildningsfrågor vilket
lett till en politisk otydlighet. Elias:
Utan en politisk tydlighet så finns ofta inte heller det politiska engagemanget och det är
ju flera sådana här strukturfrågor blir olösta eftersom det är olika huvudmän, det är olika
nämnder som har ansvaret på ett eller annat sätt.

Elias menar att denna politiska otydlighet och därav bristande politiskt engagemang har fått en
något negativ inverkan på projektet samt marknadsföringen av utbildningsmodellen då det är
politiken som beslutar om resurser. Elias framhåller dock att detta är ett övergripande problem
för utvecklingsprojekt och att han har svårt att se hur projektet skulle ha agerat för att erhålla ett
större politiskt engagemang.
Den andra problematiken som Elias framhåller är en påtaglig brist på övergripande strategi
gällande utvecklingsarbetet i Stockholms stad riktat mot målgruppen ”Unga utanför”. Elias
menar att den stora summa pengar som kompetensfonden fick att fordra över ledde till
uppstartandet av en uppsjö projekt riktade till ungdomar med svårighet att etablera sig på
arbetsmarknaden. Att satsa på denna målgrupp var, enligt Elias, helt korrekt, däremot fick den
stora satsningen vissa negativa biverkningar då olika projekt närmast kom att konkurrera med
varandra. Olika projekt riktade mot samma målgrupp var drivna av att uppfylla fastställt antal
projektdeltagare och projekten kom därmed, som Elias benämner det, nästan att ”slåss om dem”.
Denna konkurrens mellan olika projekt ledde till att vissa elever hamnade i ”fel” projekt, att de
valde att påbörja något som sedan visade sig inte passa dem som individer, vilket i sin tur
resulterade i avhopp. Elias menar att det hade varit av stort värde att samtliga projekt hade haft
en mer gemensam strategisk ansats och i inledningsfasen inventerat vilka projekt som uppfyllde
skilda behov och på så vis gemensamt arbetat för att ungdomar skulle hamna i rätt åtgärd. Elias
framhåller även att stadsdelarnas relativt autonoma ställning kan ha försvårat rekryteringen av
ungdomar i de stadsövergripande projekten. Han menar att stadsdelarna många gånger utvecklat
egna modeller för arbetet med målgruppen ”unga utanför” och därigenom inte var helt öppna för
att samarbeta med andra aktörer. Elias framhåller dock att olika aktörer skyller strukturella
problem på varandra och att det existerar ett behov av att upprätta en syndabock för diverse
svårigheter. Han menar att bland annat arbetsförmedlingen och CSN som organisationer ofta
gestaltas som syndabockar, vilket ger en missvisande och förenklad bild av verkligheten. För att
komma runt dessa strukturella problem krävs istället att samtliga aktörer tar ett gemensamt ansvar
för att arbetet med målgruppen ”unga utanför” skall fungera.

Vad hade projektet kunnat gjort annorlunda?
Samtliga informanter menar att arbetsgruppen har arbetat hårt och lösningsfokuserat. De menar
dock att det, i efterhand, går att se vissa aspekter som hade kunnat utföras annorlunda. En sådan
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är att projektet borde ha haft en längre initial period, dels för att ha tid till att lokalisera
målgruppen, dels för att marknadsföra projektet hos stadsdelarna. Peter:
Jag tror att om man vänder sig till denna målgrupp så skall man ägna mer tid innan man
startar projektet skarpt med att börja utbildningsinsatser att förankra projektet och
fundera ordentligt över vad som är syftet. De borde rest runt mer med projektet, pratat
ute i stadsdelarna där socialtjänsten faktiskt sitter och jobbar inklusive arbetsförmedling.
Det hade nog gått enklare om man hade bäddat lite grann, krattat manegen lite bättre.

Peter menar att den korta inledande fasen fick konsekvenser i form av att det först var svårt att
finna elever och sedan att det blev en tidspress att rekrytera så många enligt angivet mål. Han
menar även att rekryteringsarbetet hade kunnat gå lättare om en eller flera representanter från
stadsdelarna hade suttit med i styrgruppen.
Sofia tror att rekryteringen och samarbetet med stadsdelarna hade underlättats om
arbetsgruppen valt att presentera projektet lite annorlunda. Eleverna var, som tidigare nämnt, i
behov av att behålla sitt försörjningsstöd under introduktionsfasen, något vissa stadsdelar inte
godkände då projektet främst presenterades som en utbildning. Sofia menar att man i kontakten
med stadsdelarna hade kunnat understryka projektets sociala beståndsdelar och mer presenterat
Ungas yrkesrevansch som ett arbetsmarknadsprojekt.
Peter anser även att det till en början existerade en viss godtrogen inställning till
målgruppens eventuella psykosociala svårigheter. Han menar att det nog blev tuffare att arbeta
med målgruppen än vad projektledningen och arbetsgruppen först förmodat. Peter:
Både då att motivera målgruppen, att fullfölja studier och så vidare. Det andra har varit
deras sociala situation, hur skall man klara av deras försörjning under tiden i projektet.
Där tror jag att man har fått jobba mera och fått lägga ner betydligt mer tid och energi
än vad man hade trott.

Peter framhåller att arbetsgruppen har arbetat på ett bra sätt under projekttiden med att finna
lösningar, såsom att anlita en psykolog. Däremot anser han att projektet mer borde ha beaktat
eventuell problematik i arbetet med målgruppen redan i planeringsstadiet.

Arbetet i Styrgruppen - hur har det fungerat?
Själva arbetet i styrgruppen har upplevts som positivt och utvecklande av samtliga informanter
och de anser att samarbetet har fungerat väl med arbetsgruppen och projektledningen. De menar
även att det har varit mycket positivt att arbetsgruppen har varit närvarande på
styrgruppsmötena, då de har en mer nära bild av vad som sker i projektet.
Det existerar dock lite olika åsikter kring huruvida styrgruppsmötena har varit arbetande
möten eller inte. Sofia anser att mötena har haft en praktisk karaktär, att man tillsammans har
diskuterat och arbetat för att finna problemlösningar. Hon menar vidare att mötena har varit
mycket strukturerade och att sammansättningen av styrgruppsmedlemmar har varit genomtänkt
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och konstruktivt. Peter däremot anser att mötena många gånger mer har liknat avrapporteringar
och att arbetet främst har bedrivits enskilt av de olika aktörerna. Han menar att arbetsgruppen
hade kunnat ta mer konstruktiv hjälp av dem som suttit i styrgruppen för att finna utvägar. Peter
framhåller dock att arbetsgruppen mer använde styrgruppen som ett bollplank i början av
projektet då det uppkom problem med bland annat rekryteringen och att styrgruppen då hade en
mer aktiv roll i utvecklandet av projektet. Han anser dock att arbetsgruppen hade kunnat fortsätta
genom hela projektet att mer nyttja den kompetens som fanns i styrgruppen.
Något som samtliga informanter framhåller som en brist i styrgruppen är att det har varit
dålig kontinuitet på närvaron. Speciellt mot slutet har deltagandet på mötena varit relativt lågt
vilket kan ha fått en negativ inverkan på projektet då det har försvårat dialogen mellan de olika
organisationerna som är representerade i styrgruppen.
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Psykologen
Presentation av informant
Detta avsnitt ämnar lyfta fram, den av projektet anlitade, psykologens tankar och åsikter kring
projektet och dess utformning. Avsnittet avser även att ge en övergripande beskrivning av de
psykosociala svårigheter som flera elever i projektet innehar och hur det kan ta sig i uttryck, samt
hur psykologen valt att arbeta med dessa ungdomar. Denna del av utvärderingen baseras främst
på rapporten Psykologstödet i Ungas yrkesrevansch som utarbetats av psykologen samt en kvalitativ
intervju. Jag har valt att ge psykologen det fingerade namnet Rebecka.

Psykologstöd i Ungas Yrkesrevansch
Arbetsgruppen, psykologen samt flera deltagare har beskrivit psykologstödet som en nödvändig
och mycket värdefull ingrediens i projektet Ungas Yrkesrevansch. Psykologen Rebecka har varit i
kontakt med ungefär en fjärdedel av projektets elever där vissa besökt henne en eller ett fåtal
gånger, medan andra genomgått en längre serie samtal. Rebecka menar att flertalet elever har
blivit rekommenderade av utbildningssamordnarna att uppsöka henne, medan andra har kommit
på helt eget initiativ. Rebecka framhåller att de som uppsökt hjälpen i regel erfarit en kris i
privatlivet, vilket i flera fall har berott på relationsproblem som exempelvis en separation från
partnern. Andra sökte hjälp för att tidigare psykiska besvär fanns kvar eller börjar återkomma
såsom ångestproblematik, depression eller social fobi. Rebecka framhåller att dessa problem
försvårar för eleverna att hantera sitt vardagliga liv och att de då blir rädda att de inte skall klara
av sin utbildning och sitt arbete.
Rebecka menar att det stora flertalet som sökt hjälp hos henne har en tung psykosocial
belastning från förr. En stor andel av speciellt kvinnorna har tidigare erhållit någon typ av
psykiatrisk hjälp. Rebecka menar att många har väldigt svårt att prata om och beskriva sin
livssituation. Detta kan bland annat bero på att de ofta känt sig känslomässigt övergivna och även
ibland är fysiskt lämnade av signifikanta andra, det vill säga personer i deras närmsta omgivning
såsom familj. Rebecka framhåller att så gott som alla har relationsproblem till sin ursprungsfamilj
samt har ingen eller dålig kontakt med minst en förälder, vanligtvis fadern. Av de som tidigare
inte har sökt psykiatrisk hjälp är det flera som uttryckt att i samtalen med Rebecka är det första
gången de verkligen berättat för någon hur de mår. Detta gäller framförallt de manliga eleverna.

Beskrivning av elevers psykosociala bakgrund
Även om varje individ givetvis bär på en unik och individuell livshistoria framträder en något
likartad bild gällande elevernas bakgrund. Rebecka framhåller att det är vanligt med en
problematisk uppväxtsituation såsom ekonomiska svårigheter, trångboddhet, förlust av viktiga
personer, ett begränsat socialt nätverk och missbruk och/ eller psykisk eller fysisk sjukdom i
familjen. Eleverna har även erfarenheter av relationsproblem senare i livet samt psykiska besvär.
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Eleverna har även haft svårigheter i skolan vilket i sin tur många gånger har bottnat i
problematiska hemförhållanden, men också i läs och skrivsvårigheter, känsla av att vara
annorlunda och/eller mobbing. Svårigheterna i skolan har sedan resulterat i en avbruten
skolgång.
Rebecka framhåller i hennes rapport ett mycket intressant resonemang kring en ”ond
cirkel” som inbegriper psykisk ohälsa och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Rebecka menar att enlig aktuell forskning har den psykiska ohälsan ökat väsentligt sedan 1990talet i befolkningsgruppen unga vuxna. Denna ökade ohälsa tycks gå hand i hand med
samhällsförändringar som innebär att allt fler ungdomar saknar arbete och möjlighet till
självförsörjning. Ökningen av psykisk ohälsa tros även bero på faktorer såsom minskning av
sociala nätverk, exempelvis av skolans resurser, tillgång till vård och omsorg samt
ungdomsaktiviteter utanför skolan. Dessa sociala nätverk är speciellt viktiga för de unga som inte
har en trygg relation inom familjen. Den onda cirkeln uppstår genom att om en individ drabbas
av psykisk ohälsa har personen i sin tur svårare att klara av en utbildning samt att utföra ett
arbete. Detta ökar därmed risken för att bli arbetslös samt för att få ekonomiska svårigheter. Att i
sin tur vara arbetslös och kanske leva på försörjningsstöd eskalerar den psykiska ohälsan. Psykisk
ohälsa medför även att det blir svårare att upprätthålla fungerande relationer, vilket leder till
minskat socialt stöd och i sin tur en större utsatthet.
Rebecka menar att denna ”onda cirkel” är framträdande i mötet med eleverna. Hon anser
även att eleverna själva är medvetna om att de varit fast i en destruktiv spiral samt att de räds att
hamna där igen.

Elevers självbild
Att befinna sig i en destruktiv spiral av psykisk ohälsa och sysslolöshet samt att ha en psykosocial
svår bakgrund innebär även att flera elever ser på sig själva som annorlunda och underlägsna.
Flera elever fällde omdömen kring sig själva såsom att de var lata, struliga, odugliga och
misslyckade. Rebecka framhåller att flera elever hade erfarenheter av misslyckade åtgärder. Att
ständigt misslyckas, menar Rebecka, påverkar:
självkänslan på något sätt, att de har så många erfarenheter att misslyckats, både kanske
själva, men jag tror också att de har ganska få modeller kring sig i form av föräldrar och
andra, det har funnits mycket strul omkring dem. Jag tror att det sätter sig mycket på
självkänslan, på sin tilltro på att det kommer att gå bra för mig och jag kommer att
lyckas. De flesta verkar vara ganska försiktiga, med att se långt fram i tiden, de vet med
sig att det har gått snett förut

Rebecka menar vidare att eleverna även ser på sig själva som underlägsna gentemot jämnåriga. De
har inte lyckats uppnå det som andra gjort, såsom studera, skaffa jobb och klara av att försörja sig
själv. Flera uttrycker, enlig Rebecka, att de ser projektet Ungas yrkesrevansch som en sista chans
att vända sin situation och bryta sig ur den ”onda cirkeln”. De känner dock en ständig rädsla för
att misslyckas med utbildningen och därigenom upprepa tidigare handlingsmönster. Rebecka
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upplever det som att eleverna inte vågar hoppas på allt för mycket och därmed tänker och
planerar kortsiktigt. Även om de har drömmar och mål medför den oro som de känner inför
framtiden att de tar en dag i sänder.
Rebecka framhåller även att eleverna inte bara kan beskrivas utifrån faktorer såsom
”trassliga hemförhållanden”, ”upplevelse av underlägsenhet” och ”en självbild som misslyckad”
utan istället även att det är oerhört starka och målmedvetna individer. Rebecka:
Vad som kännetecknar dom är att de vill ta kontakt, att de vill ha hjälp, att de vill
komma vidare så, det är absolut inte bara problem utan de är också starka ungdomar
som vill någonting. De kämpar.

Att bryta en sysslolöshet och kanske även en destruktiv tillvaro kräver mycket individuell styrka.
Ungdomarna kämpar exempelvis för att klara av de nya rutiner som lärlingsutbildningen medför.
Eleven förväntas bland annat närvara och arbeta 40 timmar i veckan vilket är en stor omställning
när personen kanske tidigare helt har varit utan sysselsättning under en längre period.
Psykologiskt stöd har dock varit mycket viktigt för dessa ungdomar i deras kämpande
eftersom de, vid motgångar, lätt faller tillbaka till negativa, destruktiva handlingsmönster och
omdömen kring sin egen person. Rebecka skriver i sin rapport:
De är MYCKET medvetna om tidigare misslyckanden och att de har ett slags underläge
från början och mycket att bevisa. Om de inte lever upp till sina egna krav blir de
mycket besvikna på sig själva och lägger det till tidigare erfarenheter som blir till
negativa sanningar om dem själva, av typen: ”Jag klarar aldrig av någonting” ”Det
kommer aldrig att bli annorlunda” ”Jag är inte som andra” o.s.v. Här behövs mycket
stöd och förståelse för att de inte ska ge upp och det är sådana tankar de kan få hjälp att
hantera av psykolog.

Det psykologiska stödet fungerar därmed som en hjälp att själv orka upprätthålla en positiv
självbild och en tro på att man klarar av att hantera motgångar i vardagen samt att utföra sin
utbildning.

”Våga lyckas – syndrom”
Enligt arbetsgruppen och Rebecka har det även framkommit ett påtagligt ”våga lyckas -syndrom”
i projektet, det vill säga att eleven, på grund av tidigare misslyckanden, har svårt att hantera när
det plötsligt går bra. Rebecka:
är man börjar falla på plats lite grann så får man lite panik , de är rädda för att
misslyckas helt enkelt. Rädda för att lyckas också på något sätt. Man har misslyckats så
många gånger så de blir liksom skraja när det börjar ordna sig. Så man kan nästan säga
att det blir någon form av självdestruktivt, att man förstör för sig själv för man vågar
inte hoppas att det ska hålla hela vägen.
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Är man van att ständigt misslyckas kan framgång frambringa ”svindel” samt en rädsla för att det
ändå ska gå fel. Detta kan leda till att individen närmast blir självdestruktiv och förstör för sig
själv eftersom han eller hon då själv har kontroll över sitt misslyckande. Detta ”våga lyckas syndrom” tros vara en av de faktorer som resulterade i avhopp från projektet.

Metod- vägledning och strategiutformning
Psykologstödet är, enlig Rebecka, är ”mycket individuellt utformat men generellt ligger fokus på
hantering av svårigheter och utveckling framåt”. Hon menar vidare att hon som psykolog i regel
innehar en aktiv och coachande roll där hon tillsammans med eleven kartlägger de svårigheter
som existerar samt arbetar framåt för att finna nya strategier och förhållningssätt för att
övervinna problemen.
Rebecka beskriver själv sitt arbete med att:
jag är utbildad kognitiv psykoterapeut och det är ju, samtalet är ju grunden, att man
försöker hitta strategier och jobba med deras självkänsla och ganska konkret hur de kan
göra för att komma vidare. Jag brukar säga att man sorterar lite tillsammans, sådär,
sortera lite vad handlar det här om, vad är viktigast att vi tittar på och hur vi gör för att
komma till nästa steg

Att ha någon att ”sortera” tillsammans med och finna praktiska lösningar på det som upplevs
som svårt har visat sig vara en mycket lyckad metod för denna målgrupp eftersom de själva får
vara aktiva i att finna nya tillvägagångssätt. I arbetet med de elever som fastnat i ”våga lyckas syndromet” menar Rebecka att det är viktigt att tillsammans reda ut varför individen känner och
agerar som han eller hon gör. Rebecka:
…det är ju att försöka se det här mönstret som de har varit i och se liksom vad det kan
bero på. Se vad de har för föreställningar om sig själva och sin förmåga, att liksom titta
”såhär har det sett ut för dig och nu ser det ut såhär. Hur kan vi förstå det som händer?”
Och som jag sa förut att försöka hitta strategier för att våga lyckas och kämpa på

I projektet har det varit viktigt att i stödet av ungdomarna anpassa kraven i hänsyn till elevernas
eventuella svårigheter samtidigt som eleverna vill bli och skall bli betraktade som ”en bland
andra”, det vill säga en kompetent samt duglig person och inte som en person som är utsatt för
åtgärder vilket de har varit så många gånger tidigare i exempelvis skolan, stadsdelsförvaltningen,
arbetsförmedlingen. Detta är, enligt Rebecka, en viktig balansgång för att kunna förändra och
förbättra ungdomarnas självbild.

Vad innebär projektet för dessa ungdomar?
Rebecka framhåller att den främsta behållningen från projektet för dessa ungdomar är att de
genom utbildningen har utvecklats till aktörer som själva kontrollerar sina liv och sin framtid.
Från att i många fall varit fast i en ”ond cirkel” av beroende, hjälplöshet, passivitet, uppgivenhet
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och även ibland destruktivitet har de nu själva tagit makten över sin situation. Rebecka menar att
elever från att ha levt marginaliserade i samhället upplever en tillhörighet och ett sammanhang.
Genom sin utbildning och framtida yrke upplever de sig som mer delaktiga i samhället och inte
längre som ”outsiders” på samma sätt som tidigare. Rebecka:
Det går ju inte att komma ifrån att det i vårt samhälle ligger mycket självkänsla och
värde i det här med att ha ett jobb, att kunna försörja sig själv och även om man säger
att man ska tycka om sig själv även om man inte presterar så är det, i vår kultur, viktigt
att ha ett jobb och känna att man styr över sig själv. Det tror jag är rätt ord, att de
känner att de inte är maktlösa längre och utelämnad åt andra utan de får mer och mer en
identitet av att jag klarar mig, jag tar hand om mig själv och de ser resultat av sitt arbete
och jag tror att det betyder jättemycket.

Rebecka menar att denna positiva utveckling till stor del beror på det ”massiva individuellt
utformade stödet på olika nivåer” som erbjudits eleverna. Detta stöd benämner Rebecka som
”projektets kärna och styrka”. Hon menar vidare att det är relationerna och stödet från
utbildningssamordnare, handledare, lärare och psykolog som har varit avgörande för att eleverna
skall klara av sin utbildning. Genom det kontinuerliga och ej sviktande stödet erfar eleverna ett
äkta engagemang samt att någon faktiskt bryr sig huruvida eleven lyckas eller inte, vilket leder till
ökad motivation samt lärande och personlig utveckling.
Rebecka framhåller att de elever som valt att ta hjälp av henne främst upplever att deras
närmsta relationer krånglar och att de därmed är rädda att de inte skall orka utföra sin utbildning
och nå de mål de har satt upp. Eleverna har ofta en bakgrund av otrygga och instabila
relationsmönster i sina ursprungsfamiljer som de, enligt Rebecka, ofta upprepar i vuxen ålder.
När något då går fel i de närmsta relationerna har de en mycket ostadig grund att falla tillbaka på.
Relationen mellan eleven och handledaren har här upplevts som mycket viktigt. Rebecka menar
att flertalet elever påpekar hur viktig samvaron med handledaren är för deras lärande och
fortskridande inom yrket, men även för hur de ser på sig själva. Samtliga elever vill ge ett gott
intryck på handledaren och är mycket angelägna om att visa sig vara duktiga, arbetsamma och
ansvarsfulla. De vet att handledaren satsar mycket tid, kraft och medel på just dem vilket även
resulterar i att de känt skuldkänslor i situationer då de inte har kunnat prestera så som det
förväntats. Detta kan, enligt Rebecka, bero på att ”det blir en person de ska svara till och inte en
anonym arbetsplats”. De känner således ansvar inför samt tillgivenhet till den person som valt att
visa dem och lära dem ett självvalt hantverksyrke. Handledaren kan därmed sägas bli en ny
rollmodell för eleverna, någon att se upp till, imitera och visa sig duktig inför. Rebecka framhåller
i sin rapport att det kan vara krävande för eleverna, men att de positiva effekterna överväger
såsom att de upplever ett ökat personligt ansvar, att de känner sig bekräftade samt att de blir mer
motiverade till sitt arbete och yrkesval.
Rebecka menar att utbildningssamordnarna har fått något av en liknande roll för ett flertal
elever. Många har uttryckt tacksamhet för att samordnaren tar sig så mycket tid och visar ett stort
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personligt engagemang. Eleverna är därmed mycket måna om att göra bra ifrån sig samt visa på
en positiv utveckling, dels individuellt, dels yrkesmässigt.
Rebecka menar att många elever även har uttryckt sig positivt kring den hjälp de har fått
genom psykologstödet. Att få prata av sig samt få hjälp med att sortera och upprätta strategier
och handlingsalternativ för att få ordning på en bevärlig situation har varit till stor hjälp för dem
när det personliga livet har varit turbulent. Att tillsammans med en psykolog själv få finna
redskap för att må psykiskt bättre har även hjälpt dem att orka vara kvar i projektet.
Det som Rebecka upplevt som problematiskt i arbetet med att bedriva psykologstöd i
projektet är vetskapen att säkerligen många fler av eleverna hade behövt den hjälpen. Rebecka:
Alla dom som man skulle vilja göra mycket mer för, alla de som jag inte har träffat, som
jag borde ha träffat eller önskat att jag hade kunnat träffa, de som har hoppat av, som vi
inte kunnat nå. Just det här som nog många känner, att man jobbar ett tag, man tycker
att det går bra och sen faller de ändå ifrån och försvinner ut i ingenstans, i värsta fall i
utanförskap igen. Eller någonstans, ute i periferin. Så det har väl varit svårt tycker jag. Ja,
där man inte lyckas, de man inte kan nå

Rebecka menar att det är jobbigt att se hur en individ faller ifrån trots ihärdig hjälp och stöd från
henne som psykolog samt utbildningssamordnare och handledare. Hon menar även att det är
oroande att veta att den personen med stor säkerhet kommer att falla tillbaka till en sysslolöshet
och som hon uttrycker det ”i värsta fall till utanförskap”. Rebecka framhåller dock att hennes sätt
att se på mål kan komma att skilja sig något från projektets målformuleringar. I egenskap av
psykolog är hennes primära mål inte främst att få en elev att stanna kvar i projektet utan istället att
hjälpa eleven att hitta fram till vad han eller hon vill samt hjälpa eleven att själv skapa ett bättre
fungerande i det vardagliga livet. Ett avhopp från projektet behöver därmed inte alltid, ur hennes
perspektiv, betraktas som ett nederlag. Rebecka:
De kanske har fått något viktigt ändå, från mig och andra vuxna, som har gett dem
något på vägen genom livet, vi kanske misslyckas med dem i sån mån att de hoppar av
projektet, men vi kanske har gett dem något annat som är viktigt. Det tror jag, att vi
kanske har gett dem ett hopp om att det går att lyckas och att det finns människor som
tror på dig och så, jag hoppas det i alla fall, det skulle vara en stor vinst om det skulle
vara så.

Stöd till utbildningssamordnarna
Rebecka har i första hand varit anlitad för att bedriva samtalsstöd för projektets elever, men hon
har även blivit ett viktigt bollplank för arbetsgruppen. Rebecka har själv sett sig som en
samtalspartner för utbildningssamordnarna, att de i problematiska situationer har kunnat använda
henne som en källa för reflektion. Hon menar vidare att utbildningssamordnarna ofta varit tungt
belastade av arbetsuppgifter samt att de har fått höra och ta del av elevers problematiska
livssituationer. Rebecka:
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de har ju varit ganska slutkörda i perioder, det har varit väldigt hårt och de har slitit
mycket. De har kanske blivit liksom den första delen av en kurator kanske, de har fått ta
hand om allt praktiskt och känslomässigt

Utbildningssamordnarna har vänt sig till Rebecka, dels när de själva behöver råd i hanteringen av
en elev, dels för att slussa vidare elever till henne. Rebecka har dock upplevt att det ibland har
blivit något problematiskt i samtal om en elev då hon, på grund av hennes tystnadsplikt, innehar
vetskap om varför eleven exempelvis agerar på ett visst sätt, men inte kan berätta det för
utbildningssamordnaren. Rebecka:
Det har ju vart lite besvärligt ibland, för att jag vet kanske mycket mer och jag vet
kanske saker som skulle ha betydelse men jag kan ändå inte tala om dem så. Så det har
varit lite knepigt ja. Det är väl inte ett jättestort problem, men några enstaka gånger har
jag väl tagit upp det med eleven och sagt att ”kan vi ta upp det här med din samordnare.
Är du med på att vi gör det?”

Rebecka framhåller att trots att det inte har varit ett ”jättestort” problem, så har det ibland varit
knepigt att veta hur hon skall förhålla sig. Hon menar även att trots att hon har försökt fungera
som ett samtalsstöd för arbetsgruppen kan hon inte samtala om allt. Det hade därmed varit
viktigt, enligt henne, att på en tidig basis anordnat regelbunden handledning med en utomstående
psykolog för personalen.

Reflektioner kring projekt som arbetsform
Rebecka anser att kommunikationen och samarbetet har fungerat mycket bra med arbetsgruppen
och hon är mycket positiv till projektet som helhet. Rebecka framhåller dock att projekt som
arbetsform kan medföra en osäkerhet bland dels projektets elever, dels i arbetsgruppen. Rebecka:
Men sen är det klart att det är en otydlig organisation, det är det. Och ett projekt är ju
alltid sådär, kanske inte har en så fast form och det är otydligt ibland vart beslut tas och
vad som är information och så. Och det har jag ju känt av. Att det kan bli lite slitningar,
hur man gör saker effektivast och informationsvägar och kanske delvis lite makt som i
de flesta organisationer, vem bestämmer det här och sådär. Lite ibland otydligt från
ledningen, vilka som bestämmer och sådär. Sen just det här att det är en dynamisk miljö
i ett projekt gör också att det kan bli ganska otydligt och ostrukturerat. Och det har jag
kanske känt av litegrann också.

Rebecka menar att de positiva effekterna av att arbeta i projektform är att det är en dynamisk
miljö med nyskapande och flexibilitet. Men med dessa positiva aspekter följer en något otydlig
och ostrukturerad organisation. Rebecka menar dock att detta inte är unikt för Ungas
yrkesrevansch utan mer hör samman med arbetsform som sådan.
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Handledarna
Presentation av informanter
Detta avsnitt ämnar lyfta fram de hantverkare som valt att ta emot och handleda projektets
elever. Avsnittet bygger dels på den enkätundersökning som gjordes februari/mar 2006, dels på
kvalitativa intervjuer med 5 handledare. De intervjuade handledarna har fingerade namn och
arbetsplatser för att bevara informanternas integritet och anonymitet. Handledarena kan
presenteras såsom Bengt (ensamföretagare), Lars (arbetar på ett mindre företag), George
(ensamföretagare) och Helena och Camilla (handleder tillsammans på ett större företag).

Varför vara handledare?
I intervjuerna med handledarna framkom det ett flertal olika anledningar till varför man valt att
tacka ja till att ta emot en lärling. För vissa var det ett lätt beslut, för andra svårare. Samtliga
menar att de var medvetna om att ta emot och utbilda en lärling innebär en viss omställning, dels
på arbetsplatsen, dels för dem som individer. En lärling tar till en början mycket tid samt behöver
mycket stöd och vägledning för att utvecklas. Då flera av handledarna tidigare hade haft lärlingar
visste de vad de inbegrep och hade det i åtanke i sitt beslut. Vilka var då anledningarna?
En handledare menar att då hon själv gick som lärling anser hon att det är ett
utbildningssystem som bör fortleva samt att hon vill ge någon samma chans som hon en gång
fick. Att få lära ut det sitt yrke upplevs även som en bekräftelse på att det egna hantverket är
betydelsefullt och att ens kunskaper är betydelsefulla. Det är kul att få dela med sig av sitt
kunnande och då speciellt till en yngre generation.
Många handledare anser även att det är deras yrkesmässiga plikt att ta emot en lärling och
föra ”arvet” vidare. Vissa hantverksyrken riskerar att dö ut då medelåldern är hög och att då få
möjlighet att lära upp en ny generation upplevs som oerhört positivt. Som Bengt uttrycker det,
”det är mitt ansvar som yrkesman att föra mitt kunnande vidare”.
Många handledare anser även att arvodet var en viktig aspekt i huruvida de skulle tacka ja
eller inte. Att utbilda en lärling tar arbetstid och material, något som kan bli kostsamt speciellt för
småföretagare. Att då få ett arvode upplevdes som avgörande faktor. Arvodet fick även
representera att handledarens arbete är betydelsefullt och bör premieras.

Upplevelse av Ungas yrkesrevansch och modern lärlingsutbildning
I enkätundersökningen samt i intervjuerna är nästan samtliga överens om att modern
lärlingsutbildning är ett behövligt komplement till den traditionella skolan. Handledarna menar att
det idag behövs fler praktiskt inriktade alternativ för unga vuxna, dels för att minska
ungdomsarbetslösheten, dels för att kunna utbilda duktiga hantverkare. Flera av handledarna
ställer sig kritiska till att skolan idag har blivit allt för teoretisk och därigenom exkluderar en
grupp unga med mer praktiskt handlag. Lars:

57
jag tycker att den är väldigt bra, just det här med att, vi kan säga ungdomar, alla
ungdomar är ju inte gjorde för att läsa och så vidare och har väldigt många gånger inte
så bra betyg, men får de då komma ut till olika hantverkare så är det en väldigt bra grej.
För där kan de ta igen det dom inte kan läsa och det är en lyckad ide, verkligen. Men då
fodras det som sagt att personerna ifråga är närvarande och att de är fokuserade

Lars framhåller att för att en lärlingsutbildning skall fungera krävs det att lärlingen är intresserad
av att lära sig. Det krävs således att lärlingen tar eget ansvar för sin yrkesmässiga utveckling.
Bengt framhåller att han, genom att tidigare ha handlett ett flertal lärlingar, har mött
åtskilliga unga individer som innehar en negativ självbild på grund av att de inte har fungerat i
skolan. Han ställer sig därmed mycket kritisk till hur skolan värderar och betraktar olika
kunskaper och handlag. Bengt:
man kan prata om handens intelligens, sen om man inte kan multiplikationstabellen, så
behöver man ju inte vara värdelös för det

Bengt menar vidare att han personligen har känt av en samhällstrend där det praktiska kunnandet
allt mer negligeras och att det därmed är av stort värde att satsa på lärlingsutbildningar. Bengt:
det är ett utmärkt projekt och det skulle vara bra om det kan fortsätta i någon form för
att kunna få fram hantverkare. För nu ska varenda en sitta och trycka på dataknappar.
Sen går bilen sönder och då kan man ju sitta och trycka på sina knappar bäst man vill
utan att den blir reparerad, för då behövs det ett par händer och lite kunnande. Eller att
det går sönder en rörledning där hemma och då kan man trycka på sina knappar ur
mycket som helst. Så det är lite, det känns lite som att hantverk inte är fint. Utan alla ska
gå omkring i kostym och sådär.

Vissa handledare menar även att de upplever en viss skillnad i att ta emot och lära upp en lärling
jämfört med att ta emot en praktiserande gymnasieelev. Camilla menade att hon såg en väsentlig
skillnad i hur hennes lärling arbetade jämfört med de praktikanter hon tagit emot. Lärlingen var
mer produktiv och hade en mer praktisk känsla för arbetsuppgiften, han hade även en mer
verklighetsbaserad inställning till arbetet. De praktikanter hon tagit emot hade en mer petig och
självkritisk inställning till arbetsuppgifterna, de var inte lika stresståliga och hade inte, enligt
henne, samma känsla för vad som krävdes i realiteten. Camilla och Helena framhåller även i sin
intervju att det är en stor fördel att lärlingen från Ungas Yrkesrevansch befinner sig på
arbetsplatsen under en längre period.
C: Det har varit skönt att det har varit så länge, för de man får in en vecka, två veckor,
dom hinner man inte med
H: Det blir så intensivt då ju
C: Ja, det här är skönare, som nu på slutet, det är tusen miljoner frågor i början också,
då man kan ju själv känna, när man hela tiden blir avbruten i sitt arbete, när man står
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och jobbar, så åhh, man får ha koll på allting, man ska ha koll på sina egna grejer och
vad man ska komma ihåg och sen även på lärlingens
I: Har han varit någon del av produktionen, alltså nu?
C: Ja absolut, nu är han helt självgående

Camilla och Helena menar att det krävs tid för att kunna lära någon ett yrke, en tid de känner att
Ungas yrkesrevansch har tillhandahållit dem.
I samtal med handledarna framkom även en mycket positiv attityd till
utbildningssamordnarna samt hantverksföreningen som helhet. Som handledare har det upplevts
som ett stöd att alltid kunna kontakta en ansvarig person för eleven då frågor eller problem dykt
upp under utbildningen. Vissa av projektets deltagare har haft diverse personliga och sociala
problem som handledaren har känt av samt har vissa haft svårigheter med att bland annat passa
tider och dylikt. Lars som har haft en ganska ”strulig” lärling tyckte att det var skönt att ha
uppbackning och stöd från utbildningssamordnaren.
I: hur upplever ni stödet från just hantverksföreningen?
L: Det har varit bra, det har varit mycket bra. Det har jag inget att klaga på och dom har
ringt och dom har checkat upp och dom har varit på besök här och vi har diskuterat
igenom

Handledarna upplever utbildningssamordnarna som mycket engagerade och måna om att bistå
både lärling och handledare. Samtliga framhåller att det har varit lätt att samarbeta och
kommunicera med utbildningssamordnarna samt har handledarna upplevt att det aldrig har varit
något krångel för lärlingen att exempelvis få arbetskläder.
Helena menar vidare att det känts som att utbildningssamordnaren verkligen har lyssnat på
och tagit till sig av vad hon och Camilla har för åsikter och tankar. Hon anser att de sedan
tillsammans har arbetat fram en bra struktur på utbildningen så att den passar lärlingen, men
också arbetsplatsen. Genom att själv vara delaktig i utformandet av lärlingsutbildningen upplevs
handledarskapet som mer meningsfullt och utvecklande för dem som hantverkare.

Hur fungerar utbildningen i praktiken?
Handledarna arbetar ganska olika för att lära ut sitt yrke på bästa vis. Dessa olikheter kan bland
annat bero på handledarens bakgrund och egna erfarenheter, på lärlingens intresse och
motivation och även givetvis på vilket hantverk som skall läras ut. Det finns dock gemensamma
nämnare såsom att den utbildning de utför bygger på mästarlära, en form av lärande som inte
skiljer mellan lärande och användandet av det lärda. Upplärningen sker helt enkelt i det
sammanhang där det lärda skall användas exempelvis i en verkstad, i en butik eller ute på en
arbetsplats. Upplärningen är även inlagrad i en social praxis där lärlingen, från allra första början,
är en legitim deltagare. 34 Camilla och Helena handledde en lärling tillsammans, vilket de anser var
Karlsson, Maria & Larsson, Marianne, Lärlingars lärande- en studie om lärande i praktiska situationer, (Linköping, 2001),
s. 20
34
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mycket positivt då de har olika bakgrund. Helena har själv gått som lärling medan Camilla har en
yrkesgymnasieutbildning bakom sig. De har således delat upp handledarskapet så att deras
specifika kunskaper kommer till sin rätt och gynnar lärlingen i hans lärande.
H: Ja, jag håller lite koll och vad som xxx och stilen och om det behöver ändras
någonting och ja som, som om han var en som jobbade här, det blir ju lite som jag själv
är upplärd, att han blir lite mer som om han jobbar här och jag har koll och säger till om
något blir fel och ”det där tycker jag att du ska ändra på” eller så. Sen Camilla du har ju.
C: Jag har haft lite mer utbildning. Det som är bra här det är att vi har lite mer tid, i
vanliga xxxaffärer där kommer det ju kunder hela tiden, här jobbar man ju lite mer i
lugn och ro. Här kan man sätta sig en timma och gå igenom liksom, det här si och så,
”så ska det vara och det ska du tänka på”

Helena har tagit på sig rollen att mer övervaka, rätta till och vägleda lärlingen i hans vardagliga,
praktiska arbete, medan Camilla mer har gått igenom olika arbetsmoment, gett honom olika
arbetsuppgifter samt upprättat vissa test för att validera hans kunskaper. Camilla och Helena
menar att det är viktigt att lärlingsutbildningen är varierad och innehåller lite olika moment,
annars finns det risk att lärlingen tröttnar och avstannar i sin yrkesmässiga utveckling. Camilla:
Han gillar det, när man går igenom saker (H:ja) För det snappar han upp, för ibland
märker man på honom att han står, när det har varit perioder med mycket att göra då
står han och bara maler på och till slut så får man ha lite koll, vad är det som händer nu
liksom, ”hur ser ditt arbete ut?” (skratt). För då blir han lite mer, då står han bara och
maler på, han måste ha lite utmaningar. Kanske inte hela tiden, men han måste ha något
nytt, för det märker man när det blir såna där långa perioder

Camilla menar att det krävs av dem som handledare att stimulera lärlingens framåtskridande
genom att exempelvis ge nya arbetsuppgifter och gå igenom nya handgrepp. Lärlingen behöver
således få nya utmaningar och tillfälle att pröva på svårare arbete. Detta kan kopplas till Steinar
Kvales och Klaus Nielsens resonemang kring lärlingen som en perifer deltagare. De menar att
lärlingsutbildning utgår från att lärlingen gradvis lär sig yrket genom att starta med enkla
uppgifter och sedan få tillfälle att prova på svårare och svårare arbetsmoment. Lärlingen är dock
en ständig deltagare i arbetsplatsens produktiva aktiviteter och kan därmed sägas under
utbildningens gång röra sig från ett perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av yrket. 35
När Lars beskriver hur de lägger upp lärlingsutbildningen på hans arbetsplats blir denna
läroprocess framträdande. Lars:
man kan säga så att vi bygger upp ett program och sen så kör vi det i olika stadier, man
kan säga nybörjare och sen efter en tid när man ser elevens utveckling så vet man vad
man kan lasta på dom och bygga vidare på det så att säga. Sedan därifrån, om de har
blivit skickliga, då kan de ju ta emot kunder och så vidare, så vidare. Men det har ju
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mera att göra med personens läggning och så va, en del kan ju ha det lättare att diskutera
med kunder medan andra kanske är mer skickliga på att göra andra saker. Men det här
har fungerat jättebra kan jag säga.

Lars framhåller även att det som handledare är viktigt att se till lärlingen som individ och vad som
passar honom eller henne. Han menar att alla har olika talanger och även svårigheter och att
utbildningens upplägg därför varierar beroende på personens förutsättningar. Bengt talar även
han mycket om att kunna individuellt anpassa utbildningen efter lärlingen. Bengt:
hur man lär, det är jäkligt individuellt, det beror helt på personen. Det är som ett
material som man får forma efter personens förutsättningar. Som xxx (lärlingen, min
notering) hon får köra sitt, hon får uppgifter att utföra som hon sedan får uppfölja, för
jag kan inte än sätta henne direkt på allting av mina grejer sådär. Utan hon får göra
misstag på sina grejer. Så hon har en liten produktion här som har utvecklats riktigt bra
tycker jag. Sen är det så med det här yrket att det tar jäkligt lång tid att lära sig, att göra
en sak det kan man väl lära sig, men sen att göra en till, en till och en till. Då blir det en
annan sak. Så xxx (lärlingen, min notering) gör sina grejer och jag talar om hur hon ska
göra det, jag har då en plan. Jag fick börja med att lära henne grunderna riktigt. Sen ser
man vad som händer och vart utvecklingen går. Sen när man tycker att det är dags så
lägger man in nya grepp. Man får liksom vänta tills det är moget så att säga.

Bengt menar även att det är viktigt att tillsammans gå igen om och diskutera det som fungerar
bra, men också samtala om det som inte fungerar. Att våga tala om misslyckande och hur de skall
arbeta för att komma runt svårigheter är, enlig Bengt, viktiga beståndsdelar i lärlingsutbildningen.
Att helt enkelt lära av sina misstag. Maria Karlsson och Marianne Larsson menar i rapporten
Lärlingars lärande, en studie om lärande i praktiska situationer att konstruktiv kritik, både positiv och
negativ, främst utförs att man tillsammans reflekterar över vad som gick bra och vad som gick
mindre bra, vilket ofta leder till lärande både inom gruppen och för den enskilde lärlingen. 36
George talar om lärlingsutbildningen som ett samarbete, att både handledare och lärling är
delaktiga i läroprocessen. George:
samarbetet är mycket bra, han visar respekt, jag visar honom, han kan nu vad jag lärt
honom, han ser mitt jobb, när man går ett år hos någon då måste man tjuva nåt från
(skratt), precis som jag har gjort, jag har lärt mig från mina lärare, mest från mina
morbröder, de var bäst för de hade lärt sig från grunden, de har gjort xxx. Sen beror det
på personen också om du vill och är intresserad ,du lär dig mer än andra. Då har du
händerna och huvudet.

Lärlingsutbildningen är enligt George ett givande och ett tagande. George visar allt han kan för
lärlingen och i gengäld förväntar han sig att lärlingen behandlar honom med respekt samt att han
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gör sitt allra bästa i arbetet. George framhåller vikten av att lärlingen får tillfälle att observera
honom, ”tjuva” yrkesmässiga knep och sedan få tillfälle att öva mycket så att handsgreppen sitter.
Han menar dock att mycket även ligger hos lärlingen, för att utbildningens skall fungera förutsätts
ett intresse för yrket. Att inneha ett eget intresse är grundläggande för att lärlingen skall känna sig
motiverad att ta till sig lärdomar och yrkesmässiga kunskaper. Georg menar vidare att han som
handledare skall fungera som en yrkesmässig förebild. George:
det han gör, det är jättefint det han gör. Han börjar bli som mig, han tjuvar mitt jobb vet
du (skratt). Jag säger till honom aldrig slarva, slarva aldrig, det lönar sig aldrig, om man
slarvar får man inte kunder. Gör man ett bra jobb så får man kunder.

Handledarskapet innebär således, enligt Georg, inte enbart visa hur man praktiskt utför ett
hantverk utan även förmedlar sociala yrkesmässiga regler. Att vara tillmötesgående mot kunder
och utföra sina arbetsuppgifter utan slarv är lärdomar George tycker är viktiga att hans lärling tar
till sig.
Nästan samtliga handledare har upplevt lärlingens yrkesplan som ett bra stöd i upprättandet
av utbildningen. Flera menar att det är lätt att annars bara arbeta på och inte stanna upp för
reflektion och eftertanke. Yrkesplanen har då gett vissa direktiv vilka moment som skall
innefattas i arbetet. Vissa handledare har även valt att själva vidareutveckla lärlingsutbildning för
att på bästa sätt kunna erbjuda det som är upprättat i yrkesplanen. Helena och Camilla upprättade
ett samarbete med tre andra företag så att deras lärlingar fick byta plats för att få tillfälle att testa
på olika arbetssituationer och arbetsuppgifter. Camilla menar att detta närmast var nödvändigt för
att lärlingen skulle erhålla en heltäckande bild av yrket. Hon anser även att det skulle gagna andra
yrken att i sina lärlingsutbildningar upprätta samarbete med andra företag. Camilla menar att en
sådan lärlingsutbildning skulle kunna se ut som sådan:
att man exempelvis är tre stycken företag och så följer man upp det. För det kan jag säga
att när man byter olika butiker, jag har ju varit i jätte många så lär man sig olika saker,
som ”jaha de slår in på det sättet, det var ju smart”, och så plockar man det, sen går man
till nästa och de gör si och så, ”ja fan va smart, det tar jag”. Man plockar ju från olika
ställen, så vad det gäller inslag, paket eller vad som helst så finns det något nytt som
man lär sig. Det skulle nästan, skulle man göra det (lärlingsutbildningen, min notering)
igen så skulle jag försöka göra så , säg att man kör ett halvår i taget och sen byter man
ett halvår eller kanske tre månader. Så att de får vara runt mera, det skulle bli mera
utbildning också tror jag.

Modern lärlingsutbildning som utbildningsmodell har därmed utvecklingspotential vilket
engagerar hantverkare att finna fungerande och bra metoder. Lärlingsutbildningen är därmed en
kunskapsförmedling skapad av hantverkare för att på bästa vis ta fram nya hantverkare.
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Att skifta från rollen som handledare till bedömare
De flesta handledare har upplevt betygsättningen som något ovan. Per Andersson och Andreas
Fejes menar i Kunskapens värde - validering i teori och praktik att det ibland kan bli problematiskt att
särskilja rollen som bedömare från rollen som handledare. Detta särskiljande är dock viktigt när
lärlingen skall få betyg på de kurser han eller hon genomgått. Handledaren innehar i sitt dagliga
arbete med lärlingen en processinriktad roll där det indirekt ständigt sker en utvecklingsinriktad,
formativ, bedömning av eleven. I betygssättandet skall handledaren dock inta en funktion av mer
summativ bedömare, det vill säga förmå att lägga ihop lärlingens kunskaper och bedöma på
vilken nivå lärlingen ligger i förhållande till uppställda mål och kriterier. Projektets handledare kan
därmed sägas både inneha en formativ och summativ roll som bedömare, vilket av vissa
handledare upplevdes som krångligt i början. 37 Camilla och Helena menade att de i början kände
sig osäkra i betygsättningen. De menar även att det hade underlättat om de hade haft en mer
strikt struktur på utbildningen, det vill säga en utbildningsplan för att hinna med och täcka alla
arbetsmoment.
Samtliga handledare anser att de har fått ett bra stöd från utbildningssamordnarna när det
gäller att sätta betyg, dock efterfrågar flera en tidigare och klarare introduktion på hur det skulle
gå till. Andersson och Fejes lyfter även frågan om det krävs en specifik kompetens för att kunna
genomföra en bedömning. Har verkligen en hantverkare den kompetens som krävs för att avgöra
vilket betyg som är lämpligt för en elev? 38 I intervjuerna med handledarna framkom att de tycktes
sig sakna den ”teoretiska” kompetensen att validera och bedöma, men ansåg att de om några
kunde avgöra om lärlingen klarade av yrket eller inte. Detta kan tolkas som att handledarna
innehar en tyst, praktisk kunskap hur saker och ting skall utföras. Genom att de har praktiserat
sitt hantverk i många år har de erhållit en ”känsla” för de moment som ingår i yrket. Deras
bedömningar utgår därmed utifrån detta tysta, praktiska kunnande.

Att förena praktiskt och socialt lärande
Handledaren innehar en mycket viktig roll i lärlingsutbildningen då handledaren skall vara en god
förebild både yrkesmässigt och socialt. Handledaren skall se till att lärlingen erhåller praktiska
kunskaper i yrket samtidigt som han eller hon skall socialisera in lärlingen i arbetslivet och dess
sociala normer. 39 Vissa handledare framhåller att arbetet med lärlingen stundvis har varit tufft.
Det har uppkommit situationer då kommunikationen inte har fungerat samt att lärlingen inte har
följt de sociala normer som finns på arbetsplatsen, såsom att dyka upp i tid. Lars:
hon är skoltrött och har svårt med att passa tider eller svårt, jag tror inte att hon har
kommit i tid en enda gång under två år. Och sen har hon det svårt att koncentrera sig på
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arbetet (…)det är lite svårt om man säger att man ska öppna och träffas klockan nio och
så kommer hon klockan tio, elva, halv tolv, oftast har man en tid för lärlingen ifråga och
sen går man på jobb så att säga, det är det som är lite problematiskt.

Lars menar att lärlingens svårigheter att passa tider har fått en mycket negativ inverkan på hennes
utbildning då hon missar den morgonens avsatta tid för introduktion av arbetsuppgifter. Eftersom
Lars arbetar på ett mindre företag med mycket kunduppdrag har han inte tid att sätta sig ner och
gå igenom uppgifter när lärlingen väl är på plats. Lars anser även att inte passa tider tyder på en
nonchalans från lärlingens sida och han har ibland känt att hans arbete som handledare är
meningslöst. Lars
Ja, det är väldigt tråkigt, sen kan man säga att det har varit i 2 år och då känns det lite
som om det är bortkastad tid, det hade kanske istället varit någon som hade varit
intresserad och kunnat fokusera och lärt sig jättemycket.

Lars menar att det ibland har känt som ”bortkastad tid” då lärlingen inte upplevs som motiverad
och fokuserad. Han anser dock att lärlingen är en ”go, social och intelligent tjej” och att han har
velat ge henne chansen att visa vad hon går för. De har tillsammans arbetat mycket med
motivation samt ändrat upplägget på utbildningen ett par gånger. Lars vidhåller dock att det även
är upp till lärlingen att ta ansvar för sin utveckling, vilket han inte har upplevt att hon har gjort.
Vissa handledare har även upplevt en viss otålighet och oro från lärlingen i utförandet av
arbetsuppgifter samt har vissa handledare ifrågasatt lärlingens motivation till att lära sig yrket.
Camilla:
Jag har varit väldigt såhära, ibland har jag undrat om han överhuvudtaget har varit
intresserad eller om det liksom, att han bara halkade in på ett bananskal, den första tiden
tänkte jag att han kommer inte bli långvarig, det tänkte jag säkert första halvåret, han
kommer aldrig stanna kvar. Fast ändå stannade han, han tycker att det är kul. Så han är
jättesvårbedömd på det där, han kanske inte är så, hans personlighet kanske inte är sådär
jätte öppen så, jag vet inte.

Camilla med flera handledare menar att problem med bristande motivation främst uppstod i
början av projektet och flertalet handledare anser att kommunikationen och samarbetet bara blev
bättre och bättre. De menar även att deras lärling mognat och kan, samt vågar, ta mer ansvar för
sitt arbete. Flera vidhåller även att deras lärling med tiden blivit allt mer social och öppen samt på
ett mer naturligt sätt är en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Detta kan tolkas i enlighet med
tankar kring att lärlingsutbildning inte bara innehåller praktiskt lärande utan även socialt lärande.
Handledaren har här fått fungera som den yrkesmässiga förebild som upprättat sociala gränser
och riktlinjer för lärlingen. Helena:
det är väl med arbetsmoral och så, det tror jag är väldigt viktigt. För det kan jag känna
att det har varit lite slappt ibland, just det här med mornarna, med tiderna, och här ska
man ju lära sig att gå till ett jobb och komma den tiden (…) och jag tycker sånt är
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väldigt viktigt, sånt ska skötas och man är kvar den tiden, man jobbar dom timmar man
ska. (…) jag tror att han har lärt sig mycket av vad som gäller på en arbetsplats.

Helena framhåller att det för henne som handledare har det varit viktigt att visa och påtala vad
som inbegrips i arbetsmoral. Hon menar att Ungas yrkesrevansch som projekt också går ut på att
just lära sig att sköta ett jobb med allt vad det innebär, exempelvis komma i tid, arbeta sina
timmar och vara trevlig mot arbetskamrater och kunder.
George framhåller att för honom har det varit viktigt att det har fungerat socialt mellan
honom och lärlingen. Han menar att om den sociala relationen är öppen och avspänd fungerar
även lärandet bättre. George:
”vi har skoj, vi har blivit som goda vänner, han respekterar mig och vi har inte den sådär
allvarligt elev och chef längre tillsammans, och han öppnade sitt hjärta för mig och jag
öppnade också och vi pratar om allt. Och det går jättebra, verkligen. Jag är inte så hård,
men han ska lyda. Jag har gjort så, jag lyssnade och lärde av mina chefer, jag skötte
mig.”

George vidhåller dock att trots att deras relation allt mer har kommit att likna en vänskap är det
viktigt att lärlingen visar respekt för honom som handledare och inför hans kunskaper som
hantverkare. Han menar att det är viktigt att lärlingen lär sig att lyssna och även utför sina
arbetsuppgifter ordentligt.

Att lära av att lära ut
Många av handledarna anser att de även själva har utvecklats under projekttiden, dels
yrkesmässigt, dels personligt. Att lära ut sina kunskaper har för många inneburit ett nytt sätt att se
på sitt eget kunnande. Flera menar att de många gånger var tvungna att stanna av och själv
reflektera över den praktiska handlingen för att sedan kunna visa lärlingen på bästa sätt. För
många har det även inneburit en repetition av det de lärde sig under sin egen utbildning.
C: Liksom det man gjorde i plugget, det glömmer man av efter ett tag också, så nu blir
det liksom en upprepning och ”ja hur var det nu igen?” , och då får man börja kolla lite
för jag har glömt det här. Så man har fått en repetition
H: Och för mig har det varit lite roligt för då har jag liksom ”jaha!” För jag har ju aldrig
gått skolan, så då har man fått lite tips och sådär,

Camilla menar att hon har fått en välbehövlig repetition och Helena anser att hon flera gånger har
erfarit en aha- upplevelse då vissa tekniker och dess bakgrund har varit okända för henne. Både
Camilla och Helena menar därmed att de under utbildningsperioden har lärt sig nya saker och
därmed utvecklats som hantverkare.
Flera handledare menar även att de har uppskattat handledarträffarna. Det har varit
utvecklande och nyttigt att träffa andra handledare som befinner sig i samma situation. Genom
träffen har de kunnat utbyta tankar, arbetssätt, tipsa varandra om matnyttiga kurser samt ge
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varandra råd hur man kan hanterar sociala svårigheter med lärlingen. Det har även upplevts som
positivt att det under träffen har funnits möjlighet att tillsammans diskutera vad man skall tänka
på vid exempelvis betygssättningen samt att utbildningssamordnarna har funnits på plats för att
besvara frågor.
Däremot är det få av de intervjuade handledarna som har läst Handledarnas bok, vilket är ett
framtaget material för att vägleda handledarna i sitt arbete. Handledarnas bok finns dels som
tryckt material, dels som inläst version. Anledningarna till att de inte har tagit del av innehållet är
skiftande, främst framhålls tidsbrist som orsak. Samtliga är dock positiva till att boken finns och
ämnar läsa igenom den i mån om tid.
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Ungas Yrkesrevanschs brukare och deras upplevelse av
projektet
Ungas Yrkesrevanschs elever
Presentation av informanter
Detta avsnitt baseras främst på kvalitativa intervjuer med sju av projektets deltagare samt även
med resultat som framkommit i de tre enkätundersökningar som utförts under projektets gång.
Resultat från enkätundersökningarna kommer dock främst att redovisas under en separat rubrik i
slutet av detta avsnitt. Jag ämnar vidare hålla mig nära empirin för att lyfta fram deltagarnas egna
tankar kring sin livssituation samt erfarenheter av projektet. Texten bygger därav mycket på citat.
Deltagare har påhittade namn samt så är vissa händelser, platser, yrkesval och dylikt fingerade för
att undvika att citat kan härledas till en enskild informant. Informanterna kan presenteras såsom
Lukas 20 år, Sabina 22 år, Narci 20 år, Maria 22 år, Caroline 23 år, Fredrik 21 år och Kristoffer 24
år.

Unga Utanför?
Projektet Ungas Yrkesrevansch riktar sig till ungdomar som inte arbetar, inte studerar eller har
någon annan känd sysselsättning. Projektet har utgått från Leif Lindes utredning ”Unga utanför”
vilken beskriver och kartlägger en marginaliserad grupp unga personer som enligt definition har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna grupp benämns som just ”unga utanför” då
utredningen vidhåller att de, genom sin situation, befinner sig utanför samhället. Unga utanför
som grupp sammankopplas med faktorer som problematiska uppväxtförhållanden, sociala
problem, psykisk och fysisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Utredningen framhåller att flera i
denna kategori någon gång har blivit utsatt för samhällig diskriminering och att många bär med
sig en cynisk inställning till kommunala och statliga organisationer av olika slag såsom skolan,
arbetsförmedlingen och/eller socialförvaltningen. Unga utanför har även i regel en ofullständig
och misslyckad skolgång bakom sig vilken är en anledning till att de har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. 40 Projektet Ungas yrkesrevansch har främst använt sig av ofullständig skolgång
som kriterium i rekryteringen. Projektets deltagare har därmed ofullständiga gymnasiebetyg och
arbetslöshet som gemensam nämnare. Kan då dessa ungdomar genomgående benämnas som
”unga utanför”? I mina intervjuer har det framkommit lika många olika levnadsberättelser som
deltagare, där orsaken till ofullständiga gymnasiebetyg varierar. Genom att lyfta fram dessa
ungdomar, deras berättelse samt deras tankar och åsikter hoppas jag ge en mer nyanserad bild av
målgruppen än att de inryms under beteckningen ”unga utanför”.
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Elevernas socioekonomiska hemförhållanden
I elevernas berättelser skildras olika uppväxtförhållanden där vissa har haft det ”stökigare” än
andra. Vissa av eleverna beskriver sin familjebakgrund som instabil. Skilda föräldrar, missbruk
hemma och socioekonomiska problem kantade dessa elevers barndom. Vissa av eleverna kom
tidigt i kontakt med droger och började umgås med kriminellt belastade kompisar. Dessa
beskrivningar överensstämmer till viss del med ungdomsstyrelsens utredning Fokus 05 som
framhåller att de unga som har det svårast att komma ut på arbetsmarknaden ofta lever under
instabila förhållanden. 41 Fokus 05 menar vidare att ungas ekonomiska trygghet inte bara beror på
deras situation på arbetsmarknaden utan även beror på deras familjebakgrund. När jag frågade
Lukas om han kunde beskriva sig själv så svarade han:
L: Ja, vem är jag, det är en bra fråga. När jag var yngre så var jag kriminell, jag var grovt
kriminellt belastad, sov på dagarna och var ute på nätterna.
I: Hur gammal var du då?
L: Mellan 13 till, mina föräldrar, vi är åtta barn i min familj då, de måste ju ha koll på de
yngre också, så de tappade kontrollen på mig typ och jag levde mitt egna liv, jag ville
inte ha med någon annan att göra, jag klarade mig själv, så från att jag var 13 till att jag
var 16 så det var det inbrott, det var bilstölder, det var stölder, det var rån och allt
möjligt

Lukas beskriver sig själv utifrån hur han var som tonåring, det vill säga en ”grovt kriminellt
belastad” individ. Detta kan tyda på att hans självbild fortfarande, till stor del, präglas av det
förflutna. Att han, som ung, blev kriminell förklarar han med att hans föräldrar tappade
kontrollen över honom. Han beskriver under intervjun att det främst var chansen till snabba
pengar som lockade samt spänningen att utföra olagliga handlingar. Så småningom började han
även att missbruka droger och då blev kriminaliteten ett sätt att finansiera missbruket. Maria
beskriver, i sin intervju, liknande uppväxtförhållanden. Maria:
ja min uppväxt har väl varit som många andra som jag känner, det var väl skilda
föräldrar, fick inte så mycket uppmärksamhet, ja, hamnade in på droger och grejer, jag
gick klart nian och började, ett år på handel på gymnasiet, men det var bara för att syon
sa att efter handel kan du ha ett jobb direkt, men jag visste inte att det handlade om
kassajobb så att då slutade jag efter ett år och började på media. Och jag älskade media.
Men sen vart det för mycket bråk hemma så jag vart utslängd, och då känns det dumt
att hålla på med en utbildning när man inte har någonstans att bo, så då flyttade jag hem
till min pappa och försökte med komvux, men sen blev jag sjukskriven i ett och ett halvt
år ungefär.

Maria framhåller att bristen på uppmärksamhet och stöd hemifrån bidrog till att hon allt mer
började umgås med kompisar från liknande hemförhållanden. Det var i denna kompiskrets som
hon först kom i kontakt med droger. Maria beskriver även instabila hemförhållanden som en
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anledning till att hon hoppade av gymnasiet, det var ”för mycket bråk hemma” och hon blev
”utslängd”. Hon vidhåller dock, i intervjun, att hon var stökig och att det troligtvis var svårt för
hennes familj att veta hur de skulle hantera henne. Marias uppväxt präglades av drogmissbruk och
destruktivt beteende, vilket enligt henne egentligen var symptom på djup depression.
Av de intervjuade eleverna finns det dock flera som inte kommer från instabila och trassliga
hemförhållanden. Kristoffer beskriver sin uppväxt som ”vanlig”, han växte upp med mamma och
pappa i ett radhus i en medelklassförort till Stockholm. Kristoffer beskriver dock en ständig
osäkerhet och obeslutsamhet i vad han skulle ta sig för i framtiden. Han menar att han nästan
drunknade i valmöjligheter, vilket resulterade i att han istället låste sig. Kristoffers beskrivning av
tonårstiden och den vilsenhet och rådlöshet som där inrymdes kan tolkas som en osäkerhet inför
vuxenblivandet. Fokus 05 framhåller att i dagens samhälle är att gå från ungdom till vuxen en
process i flera steg, vilken bland annat handlar om att avsluta en utbildning, få ett arbete och en
bostad. 42 Många ungdomar upplever dock denna process som stressande och förvirrande, detta
bland annat på grund av det stora utbud av utbildningar som erbjuds.

Upplevelse av grundskola/ gymnasiet
I den enkätundersökning som utfördes bland projektets elever i februari/ mars år 2006 svarade
71 procent av eleverna att de inte trivdes med undervisningen i grundskolan och gymnasiet. 43 34
procent av projektets elever klarade sig inte igenom grundskolan och 61 procent uppger att de
inte har något ämnesbetyg från gymnasiet. 23 procent av eleverna uppgav att de hade ett fåtal
betyg och enbart 16 procent att de hade mer än hälften.
I intervjuerna ger flera av eleverna i sina beskrivningar av sig själva och sin skolgång uttryck
för utanförskap, känslor av att inte duga samt besvikelse och uppgivenhet kring sin grundskoletid.
I flera av elevernas berättelser finns tecken på en tidig marginalisering, att de känt sig annorlunda
och sämre än sina jämnåriga kamrater. Lukas berättar om hur han upplevde skolan och den
frustration som hans dyslexi orsakade. Lukas:
Att jag har dyslexi har haft en stor påverkan, med tanke på att jag har haft problem med
läsning, problem med skrivning, så har man inte orkat, eftersom jag vet själv att jag inte
klarar av att läsa det här ordentligt, jag kan inte skriva det här rätt, jag har svårt att
skriva, svårt att läsa, men de senare åren har det blivit bättre för jag har tränat själv, men
när jag var yngre så funkade ingenting, då blev man ju bara less på allt istället och liksom
ja man kunde inte behärska sig, man blev förbannad. För att man inte klarade av det,
man blev förbannad på sig själv, att man inte lyckades liksom, att dom andra är mycket
bättre. För dom andra går det bra för, för mig går det bara åt helvete liksom, och då
blev man ju hur förbannad som helst istället.

Zander, Susanne, Fokus 05 – en analys av ungas etablering och egen försörjning, ( Stockholm, 2005), s. 7
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Lukas upplevde tidigt att han på grund av sin dyslexi inte kunde hålla samma studietakt som sina
jämnåriga kamrater. Detta medförde en känsla av att vara sämre och ”dummare” än andra. Lukas
menar att det var frustrerande att känna sig obegåvad och trögtänkt och att det ledde till att han
allt mer riktade ilskan av att ständigt misslyckas utåt mot omgivningen. Lukas anser att han inte
fick tillräcklig hjälp från skolan att hantera sina läs och skrivsvårigheter samt att ingen verkade
förstå att det främst var känslan av att var dum som utlöste hans aggressiva agerande.
Flera elever menar att skolan ställde allt för höga krav samt att de inte fick tillräckligt med
stöd för att klara dessa krav. Stödinsatser från skolan beskrivs av vissa deltagare som allt för sent
insatta och även som förnedrande då de genom stödundervisning fick svart på vitt att de var
sämre än sina klasskamrater. Undervisningen beskrivs som tråkig och meningslös, vilket
resulterade i att flera valde att skolka från lektionerna. Sabina menar att hon ideligen upplevde att
lärare påtalade att hon var lat och bekväm, att hon egentligen kunde prestera bättre bara hon
hade rätt inställning.
I: Hur upplevde du grundskolan?
S: Jag tyckte nog att den var ganska jobbig, hela tiden, och fick alltid höra att jag kunde
om jag ville, men jag ville aldrig.
I: Men stämde det? Att du hade kunnat om du velat?
S: Ja, jag är ju inte dum i huvudet liksom, jag skulle väl kunnat, men jag har haft ganska
svårt att koncentrera mig och såna saker och prov och så och stress och press och
allting, jag är jättekänslig för sånt. Jag tycker att det är jobbigt.

Sabina upplevde att ingen tog hennes koncentrationssvårigheter på allvar och att hon ständigt var
stressad över situationen i skolan. Flera av elever beskriver att de kände sig utelämnade och utan
stöd från vuxna och från skolan som organisation. Skolan upplevdes av dessa elever som en
akademisk värld där goda skolprestationer premierades och uppmärksammades i högre grad än
deras behov av emotionellt stöd, bekräftelse, respekt och personlig kontakt. Maria Melin
hänvisar, i sin rapport Vinna eller försvinna, till Rolf Beckne som menar att elever med svårigheter i
skolan ofta känner ett behov av individuellt bemötande, detta både personligt och pedagogiskt.
Han framhåller dock att dagens skola sällan kan tillgodose detta behov trots
specialundervisningar och stödinsatser. 44 Helle Schjellerup Nielsen menar även, i boken
Gemenskap och utanförskap, att dagens skola präglas av ett större konkurrenstänk vilket bottnar i
samhällets växande fokusering på prestige och framgång. Denna utveckling har i sin tur resulterat
i att skolan premierar skolprestationer framför behov av individuellt stöd. 45
Flertalet av de intervjuade eleverna upplevde skolan som en allt för stökig miljö för att
kunna koncentrera sig, vilket tillsammans med ett bristande individuellt stöd medverkade i att de
halkade efter i undervisningen. Även om flertalet klarade sig genom grundskolan innebar sedan
gymnasiet ett ännu högre tempo och större krav på individuell prestation, vilket tillsammans med
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mindre vuxenstöd medförde att flertalet till slut hoppade av. Vissa av eleverna uttrycker det som
att gymnasieskolan ”blåste dem” på utbildningen, att de kände sig lurade och missledda. Lukas:
I tvåan blåste skolan mig på utbildningen. De skickade ut mig på praktik i ett och ett
halvt år, (…) och de skulle ge mig hemuppgifter och ringa när det var prov och hit och
dit, men när vi skulle upp till trean så ringde de upp till mig och ”ja, tyvärr du har inte
betyg så det räcker, så antingen får du gå om tvåan eller hoppa av”. Och eftersom jag
redan var skoltrött då, så blev jag förbannad och sket i allt. Så jag sa att de kunde fara
och flyga.

Lukas tillsammans med flera andra elever innehar därmed en cynisk och en misstänksam
inställning till skolan som organisation.
Att göra rätt val av gymnasieutbildning framställs också som problematiskt. Fokus 05
menar att många unga idag tycker att det är svårt att välja gymnasieprogram och/eller senare
ångrar sitt val. Detta beror dels på att elever inte innan vet vad programmen innehåller och
innebär, dels att elevers val blir begränsade på grund av betyg. 46 I enkätundersökningen
februari/mars 2006 går det även att utläsa att en relativt stor andel elever läste
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet (15 procent), vilket är ett studieförberedande
program. Kristoffer berättar i sin intervju hur han började läsa en studieförberedande program på
en privatskola, vantrivdes, bytte till ett kommunalt gymnasium, halkade efter och så småningom
hoppade av. Kristoffer:
ja, det var en fransk skola liksom, lite mer gammalmodig pedagogik kanske, man sa ni
och ställde sig upp i klassrummet när lärarna kom in i klassrummet och så vidare, det
var liksom lite isolerat, jag ville bara bort därifrån, så när jag blev arton så bestämde jag
mig att nu bestämmer jag själv liksom. Så då sökte jag till en skola i XXX och där var
det ett helt annat tempo så jag kom efter eller jag la av liksom.

När Kristoffer väl kom på att han ville syssla med hantverk var det för sent att inleda en
yrkesinriktade gymnasieutbildning och hans väg till att kunna påbörja en hantverksutbildning blev
snårig. Först kom han in på en folkhögskola och efter att han avslutat den sökte han en
eftergymnasial yrkesutbildning, men på grund av att han inte hade fullständiga gymnasiebetyg
kom han inte in. Kristoffer beskriver denna period som förvirrande och ”hopplös”.
Narci kom till Sverige när han var 16 år gammal, han började läsa Svenska för invandrare,
men upplevde undervisningen som svår och obegriplig. Alla talade sitt eget språk utanför
klassrummet och han kände att han inte fick möjlighet att lära sig svenska. Narci valde därmed att
börja jobba istället för att fortsätta i skolan. Narci är väldigt målmedveten i sitt yrkesval, men utan
gymnasiebetyg och en korrekt svenska har det varit svårt för honom att finna praktik eller
lärlingsplats. Utredningen ”unga utanför” menar att en stor andel av de ungdomar som inte har
läst klart grundskolan och därmed har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är födda
46
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utrikes.(s. 9) Situationen för dessa ungdomar är ofta mycket problematiskt då de dels genom sin
ringa ålder, ofullständiga skolgång och arbetslöshet marginaliseras individuellt och strukturellt,
dels stigmatiseras på grund av sin etniska bakgrund. 47

Tiden innan projektet
Fokus 05 framhåller att skolgången på ett grundläggande vis påverkar ungdomars
etableringsprocesser på arbetsmarknaden. Det är prestationen i grundskolan som avgör vilka
möjligheter som finns i valet av gymnasieprogram. Det är vidare resultatet i gymnasieskolan som
får en stor, ibland avgörande, betydelse för vägen in i arbetslivet. 48 Desto tidigare skolgången
avbryts desto svårare blir vanligtvis etableringen. De intervjuade eleverna upplevde tiden efter
gymnasieavhoppet som problematisk och bekymmersam. Några elever ströjobbade, några
slussades mellan olika arbetsmarknadsåtgärder, medan andra bara gick hemma. I
enkätundersökningen som utfördes februari/mars 2006 framgick det att 53 procent hade varit
arbetslösa/sjukskrivna/sysslolösa i 0-6 månader innan projektet, 16 procent i 6-12 månader, 13
procent i 1-2 år och hela 18 procent i mer än 2 år. Att vara sysslolös beskrivs av eleverna som att
det först var skönt, att det blev en paus från skolans stress och krav. Efter några veckor upplevde
dock samtliga overksamheten som ett vakuum, som ett tillstånd av apati. Lukas:
ja jag gick hemma i åtta månader och eftersom jag inte hade någonting att göra så, efter
varje dag som gick så kände man sig mer och mer värdelös, så allting blir liksom sämre
och sämre liksom, så blev det bara mer och mer narkotika istället,

Lukas menar att han kände sig mer och mer värdelös allt efter att tiden gick. Han höll sig allt mer
hemma där drogerna fick ett allt större utrymme i hans liv. Fokus 05 framhåller att som ung gå
arbetslös och sysslolös under en längre period har en mycket negativ inverkan på den enskilde
individen. Att vara sysslolös kan medföra känslor av vanmakt och oduglighet vilket i sin tur
försämrar självförtroendet. Att under en längre tid känna sig inkompetent och värdelös kan leda
till en ökad passivisering, vilken i sin tur har en stark negativ inverkan på individens eget
initiativtagande när det gäller att söka utbildning och arbete. Det blir således en ond cirkel där
individens självförtroende successivt försvagas och där passiviseringen ökar. 49 Flertalet av
eleverna har varit i kontakt med socialen samt har periodvis levt genom försörjningsstöd.
Upplevelsen och erfarenheterna av stadsdelsförvaltningarna skiljer sig något, många anser dock
att bemötandet kunde ha varit bättre. Vissa av eleverna menar att stadsdelarna ställer orimliga
krav på den enskilde individen och inte bistår med fungerande hjälp till att bryta sysslolösheten.
Lukas:
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socialen dom, dom kan lika gärna bara lägga ner alltså, man blir inte bemött speciellt,
alltså man blir bemött med orespekt. (…) De ser det som att det är vi som förstör för
oss själva, hur mycket man än försöker. Det enda de kräver är att du ska skaffa dig ett
jobb, hur fan ska man kunna skaffa sig ett jobb när det kräver minst 10 års erfarenhet
då?

Maria menar dock att hon har fått ganska bra hjälp från stadsdelsförvaltningen, att de bland annat
fick henne att acceptera att hon var missbrukare och sedan hjälpte henne i kontakten med en
öppenvårdsanstalt för narkomaner. Maria hamnade efter behandlingen och sjukskrivningen på
arbetscentrum. Hon vidhåller att det var positivt för henne att hennes socialsekreterare ställde krav
på att hon skulle sysselsätta sig för att få försörjningsstöd. Arbetscentrum blev, för henne, en
nystart och en väg tillbaka till verksamhet.
Narci har främst varit i kontakt med arbetsförmedlingen, en kontakt han har uppfattat som
problematisk. Han upplevde att hans handläggare inte hade tålamod med att han inte alltid
förstod svenska, att de inte brydde sig huruvida han har jobb eller ej samt att de inte ansträngde
sig för att finna en bra praktikplats. Han tycker inte att han har fick någon fungerande hjälp med
att ordna upp sin situation. Narci fick börja på arbetscentrum där han upplevde att de inte gjorde
något vettigt. Det var dock genom arbetscentrum som Narci, tillsammans flera andra av de
intervjuade eleverna, kom i kontakt med projektet Ungas yrkesrevansch.

Mötet med Ungas Yrkesrevansch - att bli bemött med respekt
Narci berättar om att hans handledare på arbetscentrum uppmärksammade hans intresse för
hantverk och hjälpte honom att ta kontakt med Hantverksakademin och Ungas Yrkesrevansch.
Narci upplevde kontakten med utbildningssamordnaren som oerhört positiv. Han kände att han
blev bemött med respekt och lyhördhet. Narci berättar att han upplever kommunikationen med
utbildningssamordnaren som lättare än den han hade med handläggaren på arbetsförmedlingen
då utbildningssamordnaren var mer fokuserad på vad Narci själv ville åstadkomma med sin
utbildning.
Sabina kom även hon i kontakt med Ungas Yrkesrevansch genom arbetscentrum. Sabina
ville helst komma direkt ut i arbetslivet då hon var skoltrött, men hade insett svårigheten med att
få arbete utan fullständiga gymnasiebetyg. Hon hade egentligen tänkt läsa in komvux, något hon
inte såg fram emot, då hon blev rekommenderad att ta kontakt med Ungas Yrkesrevansch. För
Sabina framstod projektet som en lösning för henne då hon dels fick börja arbeta på ”riktigt”,
dels fick tillfälle att läsa in de gymnasieämnen hon missat.
Vissa elever kom i kontakt med Ungas yrkesrevansch genom att de själva tagit kontakt
med en arbetsplats för att förhöra sig kring möjligheten om att få gå som lärling. Handledaren på
arbetsplatsen hänvisade dem då till Hantverksakademin eftersom han eller hon ville att
lärlingsutbildningen skulle ske genom dem. Caroline berättar hur hon tog kontakt med en
verkstad och blev rekommenderad att kontakta Hantverksakademin. Caroline:
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jag ringde runt till olika ställen för att se om det fanns någon lärlingsplats. Jag ville ha en
större utmaning och utvecklas mera och då kände jag att då får jag börja hos någon
annan. Då ringde jag hit och då sa han ja, men att det skulle vara genom
hantverksföreningen så att det inte bara blir någon kvällskurs utan att det verkligen blir
bra och inriktat på att bli någonting. Och då visade det sig att projektet var igång och då
kom jag på intervju och blev antagen.

Samtliga intervjuade elever har erfarit att de blivit väl bemötta av utbildningssamordnarna samt
menar att de även, under utbildningens gång, har upplevt ett ej sviktande stöd och engagemang
från respektive samordnare. I den första enkätundersökningen som utfördes juli år 2005 svarade
87 procent av eleverna att de ansåg att de hade blivit väl bemötta och fått bra information från
projektet. 50 I enkätundersökningen som utfördes i avslutningsfasen uppgav 97 procent av eleverna
att de upplevt att de har fått ett bra genomgående stöd av utbildningssamordnarna under
projektets gång, därav 90 procent som svarade mycket bra och 7 procent ganska bra.
Kristoffer:
Jag blev väldigt väl bemött, de är verkligen måna om att hjälpa, hjälpa de som har
kommit efter liksom. Jag blev verkligen positivt överraskad, eller överraskad, jag hade
väl inte tänkt att de skulle vara otrevliga egentligen, men jag blev väldigt väl bemött.

Kristoffer med flera menar att kommunikationen med utbildningssamordnaren har varit enkel och
rak och att de därmed upplevt att de kunnat lita på sin samordnare. Känslan av att bli tagen på
allvar samt att det funnits fler öppna vägar än hinder har sporrat och motiverat eleverna.
Kristoffer som hade fastnat i en återvändsgränd eftersom han, med sina ofullständiga betyg, inte
kom in på den eftergymnasiala yrkesutbildningen, fick en ny chans genom Ungas yrkesrevansch.
Till en början visade sig detta dock inte vara helt oproblematiskt. Kristoffer:
Till en början skulle jag inte få gå den där (projektet, min anmärkning) för jag hade för
bra betyg sa de då. Och då var det sådär frustrerande att jag hade för bra betyg att
komma in där och för dåliga för att komma in på yrkesskolan. Men så hann jag typ gå
därifrån och hann till Götgatan, 200 meter, och så ringde de och sa att vi kan nog fixa
det.
I: Hur kändes det att ha för bra betyg?
K: ja, det var lite sådär konstigt, jag visste inte liksom vad jag skulle hitta på liksom, hur
jag skulle fortsätta. Men det löste sig skitbra för min del, jäkligt bra.

Kristoffer tillsammans med andra elever upplevde klimatet på Ungas Yrkesrevansch som öppet
och flexibelt. Det fanns mer öppna dörrar än stängda. Kristoffer, som egentligen hade för goda
betyg, fick ändå möjlighet att påbörja sin lärlingsutbildning. Fredrik kom till hantverksakademin
med önskemål om att få utbilda sig inom ett yrke som mestadels inte brukar sammankopplas med

68 procent svarade stämmer helt på påståendet ”jag har fått bra information/bemötande från projektet och 19
procent svarade stämmer lite.
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hantverksyrken. Till en början, enligt Fredrik, var hans utbildningssamordnare tveksam till om
hans yrkesval föll inom ramarna för lärlingsutbildning inom hantverk. Fredrik framhöll dock att
han redan hade kontakter och en idé om hur utbildningen kunde läggas upp.
Utbildningssamordnaren och Fredrik uppsökte därmed Hantverksföreningens vd, som är
projektägare, för att be om råd och han gav i sin tur klartecken. Fredrik anser att han blev
respektfullt och mottagligt behandlad. Fredrik:
det var skönt på hantverksakademin, för det fanns inga stängda dörrar utan det var
väldigt flexibelt.

Lukas menar att Ungas yrkesrevansch innebar en vändning för honom. Han hade under en längre
period gått hemma, missbrukat samt försörjt sig genom att langa droger. Med tiden började han
inse att situationen var ohållbar och han började må allt sämre psykiskt. Att vara sysslolös tärde
och han beskriver att han närmast var desperat över att få bryta overksamheten. Av en händelse
kom han i kontakt med en avlägsen släkting med ett eget företag som erbjöd honom att få börja
som lärling. Genom släktingen kom sedan Lukas i kontakt med Ungas yrkesrevansch som han
beskriver som:
Min räddning. Min räddning blev i princip att jag träffade xxx och sen kom in på
hantverksakademin, det blev min räddning från skiten i princip.

Mötet med arbetsplatsen
Flertalet elever har upplevt det första mötet med arbetsplatsen som positivt och att handledaren
på arbetsplatsen var tillmötesgående och entusiastisk. Vissa framhåller att det var lite nervöst att
först träffa handledaren och att det därför var skönt att utbildningssamordnaren var närvarande
vid mötet. Vissa av eleverna upplevde introduktionen på arbetsplatsen som att ”komma hem”, att
få möta och börja arbeta med personer med liknande intresseområde som de själva. Maria:
Så jag tog mig dit första dagen och träffade dem och de är precis som jag, människor
som accepterar alla och som tycker att det är super liksom. Och han (handledaren) sa
det att” jag skiter i hur många piercningar och tatueringar du har, det rör mig inte, det är
ditt arbete som är det viktiga”

Maria kände sig snabbt accepterad på arbetsplatsen och upplevde en samhörighet med sin
handledare och sina arbetskamrater. Detta ingav en trygghet som gjorde att hon kunde slappna av
och fullt ut ägna sig åt innehållet i sin utbildning.
I enkätundersökningen november/december 2006 har det framkommit att flertalet elever
har trivts bra på sin arbetsplats, 90 procent av eleverna uppgav att de trivdes mycket bra och 5
procent att de trivdes delvis bra. 81 procent av eleverna ansåg även att deras handledare på
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arbetsplatsen hade gett dem ett mycket bra stöd och undervisning under projektets gång och 12
procent ett relativt bra stöd och undervisning.
För vissa har dock mötet och introduktionen på arbetsplatsen varit något komplicerad.
Sabina framhåller att det, till en början, var svårt att exakt veta vad som förväntades av henne
som lärling samt att handledaren inte föreföll sig veta hur hon skulle agera. Denna något
förvirrande situation upplevde Sabina som psykiskt påfrestande. Hon upplevde att hon var i
vägen, störde handledaren i hennes arbete och inte tillförde något på arbetsplatsen. Sabina:
vi kom inte så bra överens förut, för hon visste inte riktigt vad hon skulle ha mig till
eller vad hon skulle göra med mig och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra där om
jag skulle lyda henne, om jag skulle göra hennes jobb eller få göra min egen grej
Men nu har vi verkligen, på bara några månader, har vi lagt upp det här så att det känns
jättebra.

Sabina menar dock att hon och handledaren efter en tid fick en bättre kommunikation och att de
tillsammans började planera hur Sabinas utbildning skulle se ut. Sabina menar även att hon fick
byta inställning till arbetsplatsen för att det skulle börja fungera samt själv börja ta mer ansvar för
sin egen utbildning. Från att ha lagt allt ansvar på handledaren och utbildningssamordnaren
började Sabina ta egna initiativ och egna åtaganden.

Att gå en lärlingsutbildning - upplevelse av praktisk pedagogik
Samtliga av eleverna anser att den praktiska pedagogik som lärlingsutbildningen medför och
innehåller passar dem som individer. Lärlingsutbildning utgår från lärande genom handling vilket
samtliga elever anser är ett fungerande sätt för dem att ta in kunskap. I enkätundersökningen som
utfördes februari/mars år 2006 menade 89 procent av eleverna att lärlingsutbildning kändes som
ett bra sätt att lära sig ett yrke. Att lära genom handling innebär att eleven främst lär sig genom att
observera en yrkesman i hans eller hennes arbete och sedan imiterar den praktiska handlingen. 51
Lärlingsutbildning innebär även mycket träning och övning under vägledning och uppsikt av
handledaren. Lukas berättar:
min handledare sätter sig bredvid mig, visar, eller han förklarar mer att nu gör du såhär,
och sen gör jag det, försöker och då kanske han mer visar att ”såhär ska du göra”, han
visar verkligen exakt hur man ska göra för att få exakt det bästa resultatet och det är inte
så att han gör det och vänder ryggen om och gör något annat och kommer tillbaka och
skriker för att det är fel utan han sitter med och ser till att det blir rätt och sen därefter
”fan vad duktig du är” liksom, ”nu lär du dig, nu kan du det här till nästa gång” liksom,
så han lär ju ut bra. Han visar ju hur saker och ting fungerar liksom.

Lukas menar att han uppskattar att hans handledare tar sig tid att visa ordentligt, att han rättar när
han gör fel och ger positiv kritik när han klarar av arbetsmomentet. Kvale och Nielsen menar i
51
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boken Mästarlära, lärande som social praxis, att ett utmärkande drag för lärlingsutbildning är att
utvärdering huvudsakligen sker i arbetssituationen. Denna utvärdering sker genom kontinuerlig
prövning av färdigheter och genom respons på hur produkterna blev och fungerar samt genom
kundens reaktioner. 97 procent av projektets elever framhöll i enkätundersökning februari/mars
att de blev varse om att de lärde sig under utbildningen eftersom de såg det på resultatet av sitt
arbete, vilket upplevdes som mycket givande. Att utvärdering främst sker i arbetssituationen
beror även på att lärlingsutbildning representerar en form av lärande som inte bygger på en
åtskillnad mellan lärande och användandet av det lärda, utan att de är integrerade. 52 Att ha en
personlig och individuell kontakt med en vuxen person som konstruktivt instruerar upplevs av
Lukas som oerhört positivt. Lukas:
Han är hur trevlig som helst. Om jag råkar göra fel, han blir inte arg utan mer sådär ”det
här går att lösa”. Han visar problemlösningarna, han visar mig verkligen hur yrket går till
liksom och hur man problemlöser saker och ting. Han är hur duktig som helst alltså.

Att ha någon att se upp till, någon som inte blir ”arg” vid misstag utan istället visar hur
svårigheter går att lösa är, enligt Lukas, en ny upplevelse för honom. Han har aldrig tidigare fått
höra att han är duktig eller att han klarar av saker. Lukas beskriver därmed att handledaren har
gett honom ett nytt självförtroende. Handledaren sätter även gränser och utmanar honom att ta
egna initiativ samt att utföra svårare arbetsmoment. Lukas:
för jag kan vara sådär att jag säger till min handledare att ”gör det du, jag vet inte om
jag vågar” och då säger han ”nej, det är bara att köra” säger han, så om jag säger att jag
inte vågar då är han på mig direkt och liksom ”det här gör du, det här ska du göra, kan
du inte det här så måste du lära dig det här”. Så han är ju på mig hela tiden om saker
som jag försöker backa ifrån och då sparkar han tillbaka mig liksom

Handledaren ställer därmed även krav, vilket Lukas först tyckte var jobbigt. Han menar dock att
när han väl klarat av något han varit osäker på upplever han själv hur han utvecklas yrkesmässigt.
Att ställas inför nya utmaningar är en väsentlig del i praktiskt lärande då en kunnig praktiker inte
enbart skall kunna hantera situationer utan även nya situationer vilka utmärks av osäkerhet och
instabilitet. 53
Flera av eleverna uttrycker även att de blir inspirerade och motiverade av handledarnas
yrkesstolthet samt entusiasm att få lära ut sina yrkeskunskaper. Genom att vara på arbetsplatsen
och tillsammans med handledaren utföra olika arbetsmoment identifierar sig eleverna allt mer
som hantverkare samt inspireras till att känna samma stolthet inför hantverket. Kvale och Nielsen
menar att praktiskt lärande till stor del sker genom identifikation, det vill säga att lärlingen inte
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bara lär sig ett hantverk utan introduceras i yrkets sociala och kulturella tradition. Att observera
och imitera handledaren samt vara en del av en arbetsgemenskap leder till att lärlingen allt mer
börjar identifiera sig som hantverkare och yrkesman. 54
Kvale och Nilesen menar vidare att lärlingsutbildning till en början innebär ett ”perifert
deltagande i gemenskapens produktiva aktiviteter”. 55 Med det menas att lärlingen gradvis
tillägnar sig hantverkets färdigheter genom att börja med enklare uppgifter som med tiden blir allt
mer avancerade. Lärlingen rör sig sedan, under utbildningstiden, från ett perifert deltagande till
att bli en fullvärdig medlem i produktionen. Även när lärlingens deltagande är perifert är det dock
en del av produktionen genom att upplärandet sker i ett sammanhang där det lärda skall användas
och brukas. 56 Kristoffer berättar:
…det började med att jag fick lättare uppgifter och så fick jag visa vad jag gick för. Och
sen fick jag, kanske inte gå bredvid, men om det var något som jag visste att jag inte
riktigt kunde så såg jag att ”jaha han håller på med det nu och då kanske jag ska gå dit
och titta” liksom. (…)jag var en del av produktionen flera gånger, ganska omgående fick
jag ett förtroende liksom, eller de tog väl risken antar jag (skratt). Hoppas det betalade
sig. Det var roligt att vara en del av produktionen för då kände man att man deltog på
något vis, att man bidrog och inte bara var liksom någon som svansade efter liksom.

Kristoffer upplevde det som positivt att han tidigt blev en del av produktionen, han uttrycker det
som att han fick ett ”förtroende” och att det kändes som att han bidrog till arbetsplatsen. Han
menar vidare, i intervjun, att förtroendet att få delta i produktionen också krävde att han tog ett
större ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket även resulterade i att han utvecklades som
hantverkare. Han blev mer noggrann, produktionsinriktad och lyhörd när handledaren gav
honom råd och vägledning.
Fredrik talar, under sin intervju, mycket om att ta eget ansvar. Han förklarar att han har
betraktat det som en del av själva utbildningen att själv vara med och planera dess utformning.
Fredrik:
Så han (handledaren, min notering)är ju min huvudansvarig, alltså min länk till alla dom
här bolagen, vissa bolag har jag tagit kontakt med och vissa andra har han fixat. Så vi har
ju hela tiden kontakt och kollar på den där planen, den som vi gjorde med xxx
(utbildningssamordnaren, min notering) från början, så att vi täcker allt. Men jag har
hela tiden tänkt, vad är bäst för mig, vad är bäst för framtiden? Detta har nog funkat
bäst för mig, för att lära mig mitt yrke.

Fredrik har, på eget initiativ, tagit kontakt med och jobbat på flera företag för att skaffa sig den
utbildning som han själv har eftersträvat. Han tycker själv att det fria upplägget har varit unikt
samt stimulerande och att det har passat just hans val av yrke. Fredrik menar dock att det hade
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varit svårt att genomföra utan det stöd och den hjälp som hans handledare samt
utbildningssamordnare har erbjudit.
Vissa elever har dock upplevt att de stundvis har förvandlats till mer renodlade hantlangare
eller ”assistenter” när det varit stressigt på arbetsplatsen. Sabina som är lärling på ett
enmansföretag berättar:
Min handledare är ju ensamföretagare och hon är nästan beroende av min hjälp, min
arbetskraft. Så det är ju svårt för handledaren också att förstå det, att man behöver egen
tid, som jag tycker är viktigt, att få utvecklas själv genom att göra egna grejer. Att
utvecklas utifrån mig själv och inte utifrån någon annans jobb. (…) om det hade varit
fler personer där hade det varit annorlunda, då hade hon kunnat bolla över mig till
någon annan, om hon har mycket att göra.

Sabina, tillsammans med vissa elever, menar att de i egenskap av lärling inte har känt att de har
kunnat påverka sin utbildning, att det är svårt att ställa krav. Sabina tyckte dock att situationen
blev bättre när hon själv väl vågade berätta att hon behövde mer tid till att öva på vissa
arbetsmoment. Hon upplever dock att hennes handledare ofta varit stressad och oplanerad, vilket
har haft en negativ inverkan på hennes utbildning.

Att få betyg
Betygsättningen har av eleverna mestadels upplevts som positiv och utvecklande. Mest positiva är
de elever som har deltagit vid själva mötet där betyget har sätts. Att få delta på mötet upplevs
som utvecklande på så vis att eleven får veta vad han eller hon är duktig på samt vad eleven kan
förbättra. Maria:
jag tycker ändå att de känns bra, sen är det ju roligt att jag får så bra betyg, det har varit
väldigt avslappnat och vi dricker lite te och xxx (utbildningssamordnaren, min notering))
frågar hur det varit och om det är något som vi undrar över och ja xxx (handledaren,
min notering) talar om hur han tycker att jag har varit och vad som kanske har varit
mindre bra, så jag har en chans att ändra på det. Sen diskuterar vi också, varför jag får
det betyg jag får

Maria tycker att det är mycket konstruktivt att de just diskuterar hennes betyg, att handledaren
motiverar varför han exempelvis ger henne väl godkänt och samtidigt ger henne ett omdöme.
Lukas som tidigare har avskytt skolan och betyg har också en positiv inställning till
betygssättningen.
L: Betygssättningen tyckte jag var positiv, då fick jag liksom veta att jag faktiskt har lärt mig något
under den här korta tiden jag hade varit där. Jag fick inget icke godkänt, utan det vi hade jobbat
med blev jag minst godkänd i liksom, så att det kändes ju bra på så sätt.
I: Liksom som ett bevis på att man kan?
L: Ja, att man anstränger sig och försöker lära sig.
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Per Andersson och Andreas Fejes menar i boken kunskapens värde - validering i teori och praktik att
validering och bedömning kan bli en positiv upplevelse för individen. Det handlar då om att
bedömningen blir ett synliggörande av individens kunskaper vilket kan bli betydelsefullt för
självbild, självförtroende och självkänsla. De menar vidare att individer som exempelvis har
negativa och eller begränsade erfarenheter av studier förmodligen inte har samma vetskap om vad
han eller hon kan, jämfört med någon som har omfattande studier bakom sig. Att då få höra att
det man har gjort faktiskt innebär att man kan något och att det betyder att man har kunskaper
som är värdefulla och som kanske andra inte har, kan bli en positiv upplevelse som stärker
individen. 57
Vissa av eleverna har dock upplevt att det, till en början, funnits vissa oklarheter kring
betygsättningen, att utbildningssamordnaren samt handledaren är osäkra på hur de skall gå
tillväga. Kristoffer:
A: Hur har du upplevt betygssättningstillfällena?
K: lite trevande, första gången, första året på projektet hade de tagit fram någon sorts
mall som vi skulle gå efter som någon snickare hade försökt göra, och så skulle vi
försöka göra, försöka betygsätta och det kändes lite konstigt att betygsätta handhyvlar
liksom. Men det gick väl, vi fick ju hitta på lite.

Kristoffer menar att de till en början fick ”hitta på lite” och att andra betygstillfället sedan gick
mer smidigt. Kristoffer tror att handledarens osäkerhet berodde på en ovana att befinna sig i en
summativ bedömande roll. Han anser dock att de tillsammans, handledaren,
utbildningssamordnaren och han själv, hade en bra diskussion kring hans yrkesmässiga utveckling
och fortskridande. Själva graden på betyget betraktar Kristoffer som ganska obetydligt. Sabina
däremot är mycket kritisk till betygssättningen samt yrkesplanen och studieplanens utformning.
Sabina:
alltså jag borde inte säga så här eftersom det är mina betyg som det gäller, men det är
såhär.” Ja, ja det här ämnet kan vi säga att du läst, så lägger vi in det i din plan och så får
du CSN, för om vi inte lägger in de här ämnena har du inte tillräckligt med poäng.”
Förstår du? Så dom hattar och gissar lite och det känns jobbigt.
I: Yrkesplanen då?
S: jo, ja, den har också känns ganska lös, man ser väl vad man ska läsa och få ihop för
poäng och sådär, men det är inte så mycket mer än så. Jo, men de har väl fyllt i de där
papperna hur många procent jag läst, bla bla bla, men det är samma sak, det är bara att
de gissar, vi kan säga att du läst 20 procent bildbehandling och ja, och så bygger vi på
det där.

Sabina menar att hon främst utförde ett assistentjobb på företaget där hennes roll var att hjälpa
handledaren. Hon har därmed svårt att se att hon verkligen har studerat de moment som beskrivs
i kursplanen alternativt yrkesplanen. Sabina har därmed upplevt en godtycklighet i upprättandet
57
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av planer, där syftet främst var att samla tillräckligt mycket poäng för att hon ska erhålla
studiemedel. Anledningen till att Sabina upplevt detta som jobbigt är som hon själv uttrycker det:
inte för att jag bryr mig så egentligen, jag är jätteglad om jag får högsta betyg i allt, det är
ju kul, men jag vill ju lära mig, jag vill veta vad jag har lärt och jag vill ju konkret kunna
säga att jag har läst det här och nu kan jag det här, men det kan jag inte säga. Utan jag
kan det lite mer halvdant

Sabina anser att hennes betyg inte speglar vad hon konkret kan, att de inte överensstämmer med
hennes erhållna kunskaper. Hon är orolig över att detta kan komma att straffa sig om hon väljer
att vidareutbilda sig inom yrket, att det då kommer visa sig att hon inte kan så mycket som
hennes betyg antyder.

Att ta studielån
Flera av eleverna beskriver att de till en början var skeptiska och negativt inställda till att ta
studielån och på så vis skuldsätta sig för en yrkesutbildning. Att kanske innan ha haft en svår
ekonomisk situation och sedan ytterligare skuldsätta sig upplevdes som oroväckande. I den
enkätundersökning som utfördes i början av projektet ansåg dock 62 procent att det var helt okej
att ta studiemedel för att få en yrkesutbildning och 22 procent att det var lite okej. Detta tyder på
att flertalet ändå ansåg att studielån var ett nödvändigt ont för att kunna erhålla en utbildning.
Fredrik menar att han i början var misstänksam och att det ”tog emot jäkligt mycket”, men att
han idag är glad över att han valde att ta studiemedel och påbörja utbildningen. Han menar vidare
att, för honom, har det varit positivt att kunna visa upp att Ungas yrkesrevansch är en utbildning
och inte enbart ett socialt åtgärdsprojekt. Att finansiera sin utbildning genom studiemedel har
även inneburit en positiv press att förvalta tiden på ett vettigt sätt. Fredrik:
Idag känns det värt det, helt klart. Det tycker jag. Det är klart man skuldsätter sig, men
det gör ju alla. Så det är väl därav också som man inte bara har sunkat ut, som på
gymnasiet, att man bara går hemma och har ett extrajobb, nu är det mer såhär, ”fan jag
tar lån för det här, jag ska ta och betala tillbaka, nu måste jag verkligen göra något bra av
det.” Så jag har tagit mycket ansvar på mina egna axlar.

Fredrik känner att studielånet är en av de anledningarna till att han inte har ”sunkat ut”. Istället
har det blivit en motiveringskälla på så vis att vetskapen om att det är han själv som bekostar
utbildningen är det hans eget ansvar att den leder till någonting. Maria menar att det visst känns
trist med studiemedel, men att fördelarna väger för nackdelarna.
I: Hur har du känt kring att ta studiemedel?
M: det känns ju lite trist att ta studiemedel, men ändå känns det som att det här är en
chans för mig att få en utbildning som kan ge mig ett jobb så att jag kan betala av dom
sen i alla fall. Så i längden är de ju värt det. Så det är väl bara att CSN kan strula till det,
men det har ju inget med hantverksföreningen att göra.
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Även om det är trist att skuldsätta sig menar Maria att ungas yrkesrevansch har gett henne en
utbildning och chans till egenförsörjning. Hon menar att hon tidigare såg saker kortsiktigt men att
hon under utbildningens gång har lärt sig att se i längre perspektiv och planera inför framtiden.
Studielånet blir således en investering i henne själv, vilket upplevs som positivt. Sedan har det,
enligt flera ungdomar, varit återkomliga problem med CSN. Studiemedel har bland annat inte
kommit in i tid vilket har inneburit problem då eleverna, ibland under en längre period, har stått
utan försörjning. Vissa elever har även fått en klumpsumma istället för månadsutbetalningar som
för vissa har fått en förödande effekt då ovanan att hantera pengar har gjort att pengarna inte har
räckt terminen ut. Problem med utbetalning av studiemedel under projekttiden samt att efter
projektet ha en studieskuld att betala av framställs av eleverna i den sista enkätundersökningen
som främst negativt i projektet (31 procent).

Kärnämnesundervisningen
De elever som har valt att läsa in kärnämnena anser att undervisningen, mestadels, har varit bra
och individanpassat. 75 procent ansåg att undervisningen hade fungerat mycket bra och 25
procent delvis bra. 58 En faktor som, av samtliga elever, har upplevt som positivt är att valet
kärnämnena har varit frivilligt. Vissa elever kände att de fullt ut ville ägna sin utbildningstid till att
vara på arbetsplatsen medan andra såg det som självklart att ”fixa” till sina gymnasiebetyg. Maria:
I: Det här med kärnämnena, var det självklart att du skulle läsa det?
M: Ja, jag är 22 år och jag känner folk på 30 som inte har en total gymnasieutbildning, så
jag kände väl att jag vill inte sitta där och vara 35 år och behöva plugga komvux.

Maria menar vidare att hennes erfarenhet av komvux inte var helt positivt, det var stressigt och
en lika stökig miljö som gymnasiet. Hon framhåller däremot att undervisningen på Ungas
Yrkesrevansch har fungerat på grund av att det har rört sig om en dag i skolan samt att
undervisningen har utförts i små grupper. Maria påpekar dock att hon inte alltid har kommit
överens med en lärare och den personens undervisningsmetoder samt attityd mot elever. Hon
valde ändå att fullfölja studierna eftersom hon längtade efter att ta en ”studentexamen”.
Sabina framhåller även hon att det har varit bra att de har fått möjligheten att läsa in
kärnämnena. Hon menar dock att det efter ett tag blev lite väl mycket att hålla reda på. Sabina:
jag tycker att det är jättebra, att bara ha en dag i skolan, och att man kan välja att läsa på
distans, det har jag tyckt varit jättebra också, om man har haft jättemycket att göra och
inte har haft tid att vara här två dagar i veckan, då kan man sitta hemma istället. Vilket i
för sig har betytt lite mer stress för mig eftersom jag jobbat heltid, gått i skolan en dag i
veckan plus läser två ämnen på distans. Så det har ju kostat ganska mycket, jag har ju
mått jättedåligt och varit jättestressad
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Sabina har således upplevt situationen som både positiv och negativ. Positiv genom valfriheten,
lite tid i skolan samt möjligheten med att studera på distans. Negativ genom den ökade
arbetsbördan vilken, för Sabina, innebar mer stress. Hon menar dock att hon faktiskt hade
kunnat hoppa av om hon inte orkat, vilket hon inte gjorde.

Upplevelse av lärlingsutbildning vs tidigare erfarenheter av skolan
Samtliga intervjuade elever bär med sig negativa erfarenheter från grundskolan och från
gymnasiet. Känslan av att inte passa in, vara trögtänkt, lat och ständigt halka efter har präglat
dessa ungdomar och deras självbild. Detta innebar att flertalet av eleverna innan
lärlingsutbildningen besatt en misstänksam och cynisk inställning till skolan. Flera av eleverna
förklarar att de hade svårt att förstå meningen med undervisningen, att de inte praktiskt och
konkret kunde se användningsområdet till de teoretiska kunskaperna. Lärlingsutbildning däremot,
enligt eleverna, innebär ett annat sätt att lära sig och ta in kunskaper. Maria:
för skolan, det är, du lär dig absolut inte lika mycket som om du är lärling, för då gör du
det i praktiken. Att läsa att såhär gör du saker och ting det är inte samma sak som att sen
göra det. Jag lär mig bättre såhär. Att konstant sitta med huvudet nere i massa böcker,
jag har inget emot att läsa, men att lära sig ett helt yrke bara genom att läsa, jag kommer
ingenvart med det, det slinker ut genom huvudet. Men om jag gör det då sitter det i
mina rörelser vilket gör det lättare att förstå.

Skolan får, för Maria, representera den teoretiska kunskapen. Karlsson och Larsson hänvisar i sin
rapport Lärlingsutbildning, utifrån olika synsätt på kunskap och lärande till Bertil Rolf som beskriver
teoretisk kunskap som något abstrakt, analytiskt, opersonligt, läroboksförmedlat och verbaliserat.
Den teoretiska kunskapen överförs främst genom kommunikation såsom genom böcker och
samtal. 59 Projektets elever menar att de just har haft svårt att ta till sig kunskap på detta sätt, att
de inte har kunnat tillägna sig den eftersom de inte har kunnat överföra det teoretiska lärandet till
praktisk handling. I skolan har de helt enkelt inte fått tillfälle att kunna se och praktiskt erfara vad
kunskapen skall användas till. Rolf beskriver sedan den praktiska kunskapen som empirisk,
kontextbunden, syntetisk, personlig och traditionsbunden. Praktisk kunskap och lärdom överförs
främst genom handling. 60 Projektets ungdomar anser att de har lättare att förstå och tillägna sig
kunskap som mer förmedlas genom handling än genom ord. Att delta i och observera olika
arbetsmoment är den lärostil som lämpar sig bättre för dessa ungdomar. Lukas som är dyslektiker
förklarar hur han ser på skillnaden mellan grundskolan/gymnasiet och sin nuvarande
lärlingsutbildning. Lukas:
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det är en stor skillnad, man lär sig ingenting i skolan, du lär dig, genom att sitta i ett
klassrum, vi säger att du skulle plugga till xxx (hans yrke, min notering) till exempel, att
sitta och läsa i en bok, ”hur skär du och hur gör du ett uppvik”, eller sitta där på dina
egna knän och i det praktiska ”såhär gör du ett uppvik”, då får du både se och känna på
och göra det själv, du kan ju inte lära dig en viss handling genom en bok, för då vet du
ju bara teorin hur du gör det och inte det praktiska. Så den praktiska utbildningen,
tycker jag, är dubbelt så bättre än vad en teoretisk utbildning är, definitivt!
I: Är det något som passar dig bättre eller?
L: O ja, eftersom jag är grov dyslektiker, så passar det mig ännu bättre.

Lukas menar att genom lärlingsutbildningen och den praktiska pedagogik som där inryms får han
tillfälle att använda och arbeta med andra sinnen än han fick tillfälle att bruka i grundskolan.
Istället för att läsa sig till kunskap får nu Lukas tillfälle att se, lyssna och känna till sig kunskapen.
Kvale och Nielsen framhåller även att tidigare skoltrötta elever kan uppleva ny motivation
genom lärlingsutbildningar då lärlingarna själva har valt det hantverk de vill lära sig samt genom
den upplevda relevansen av de uppgifter de tillägnar sig. Skolelever, menar de, upplever
utvärderingar av deras skolprestationer som ett yttre hot. De ersätts i lärlingsutbildningar av en
mera arbetsintern utvärdering av hur lärlingens prestationer och produkter fungerar i praktiken. 61
Att i sitt arbete få konstruktiv kritik och själv se och upptäcka sina framsteg upplevs av eleverna
som mycket motiverande. Maria:
Jag är jättemotiverad. när jag gick i grundskolan så, man ville ju fixa det, det är ju ingen
som säger att ”nej jag vill bli misslyckad”, men man fick inte det stöd och den hjälp som
man behövde. Folk tröttnar, lägger ned det och låter det bara rinna ut. Men här blir jag
bara mer och mer peppad hela tiden just för att det går så pass bra och då blir jag ännu
mer peppad att hela tiden prestera bättre.

Maria framhåller att ingen människa strävar efter att misslyckas, däremot utan rätt hjälp, stöd och
motivation tröttnar individer och ”lägger ned det”. Maria ansåg att skolan var en allt för stökig
miljö för henne, hon hade svårt att koncentrera sig i ett fullsatt klassrum och hon upplevde att
ingen hade tid att hjälpa henne med exempelvis skoluppgifter. Nu känner sig dock Maria peppad
och motiverad vilket bland annat beror på utformningen av Ungas yrkesrevansch.
Lärlingsutbildning innehar bland annat en pedagogisk relation mellan handledare och lärling
vilket innebär en mer personlig och individualiserad undervisning vilken projektets elever har
visat sig i behov av.
Fredrik framhåller att han hade svårt att finna motivation till att studera när han gick på
gymnasiet. Detta berodde främst på känslan av att han bara läste för läsandets skull, vilket
upplevdes som irrelevant. Han menar även att han snabbt glömde bort vad han lärt sig när han
inte kunde placera kunskaperna i ett sammanhang. Fredrik:
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På gymnasiet då var det bara man läser lite grann bara för att man måste det, Sen så
glömmer man bort det för det är inte inkluderat i något. Här (lärlingsutbildningen, min
notering) finns det en morot att hela tiden sträva efter, ett schysst jobb, bra kontakter.
Det här har jag gjort för egen skull, medan gymnasiet, just i den åldern, då var det så här
”ähh fan visst kan man få bra betyg, men till vilken nytta? Jo, man kanske ska plugga
vidare, men vaddå?” Så här är det mer på riktigt.

Fredrik kritiserar att studieprestationer på gymnasiet främst handlade om att få bra betyg, inte lära
sig nyttiga saker för framtiden. Per Andersson menar i boken Att studera och bli bedömd att kunskap
och dess värde kan sägas upplevas på tre vis, att kunskap har ett bruksvärde, ett bytesvärde eller
ett egenvärde. Kortfattat kan man säga att bruksvärde innebär att kunskapen är värdefull för att
den är användbar i exempelvis vardagslivet eller i yrkeslivet. Att kunskapen har ett bytesvärde
innebär att den är värdefull för att den går att byta in mot exempelvis ett bra provresultat eller
betyg, vilket senare kan användas till att avancera inom utbildning eller arbetslivet. Att kunskap
kan ha ett egenvärde innebär att kunskapen i sig anses ha ett värde. Fredrik kan sägas ställa sig
kritisk till att kunskapens värde idag, allt mer, har fått formen av bytesvärde. Att elever kämpar i
skolan för att få bra betyg för att exempelvis komma in på högskolan. Betyg blir på så vis en form
av valuta som kan användas för att ”köpa” till sig en utbildning som senare beräknas resultera i
ett bra jobb. 62 Kunskapen i sig är därmed, enlig Fredrik värdelös och glöms snabbt bort. Att läsa
en lärlingsutbildning passar däremot Fredrik bättre då kunskapens värde mer gestaltas som ett
bruksvärde. Det du lär dig går att använda i yrkeslivet, vilket upplevs som positivt och
motiverande. Andersson framhåller även att i yrkesinriktade utbildningar får betyg inte en lika
framträdande roll som inom mer akademiska utbildningar. I en lärlingsutbildning är det istället
främst arbetsdisciplinen som är framträdande, det vill säga att göra sitt bästa på arbetsplatsen för
att få en anställning. Lärandet blir således mer målinriktat mot att erhålla användbar yrkeskunskap
vilken också kan användas som merit vid anställning. 63 Detta upplever Fredrik som en ”morot”
att sträva efter, vilket bidrar till att han känner sig motiverad till sin utbildning.

Socialt projekt
Lärlingsutbildning kan sägas inneha en social dimension då praktisk kunskap konstrueras och
förmedlas genom observation, imitation, vägledning, övning och personlig erfarenhet. Att gå som
lärling innefattar inte enbart att lära sig ett yrke utan även att bli en del av en arbetsplats och de
värderingar och normer som där finns. Karlsson och Larsson hänvisar till Bengt Molander som
framhåller att lärlingsutbildning innebär att träda in i och bli delaktig i en ny social och kulturell
tradition. Ungas yrkesrevansch inbegriper därmed både praktiskt lärande och socialt lärande.
Handledaren innehar således inte enbart en roll som pedagog och bedömare utan fungerar även
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som en social förebild. 64 Det är handledaren som introducerar lärlingen i arbetets sociala praxis
samt upprättar gränser och rutiner. Maria:
som min handledare säger, jag ska ju se det som ett jobb, för jag hjälper ju honom med
hans arbete så jag måste ju ta ett ansvar för det och inte se det som att jag går i skolan
och att jag kan skolka för att det drabbar bara mig. För om jag inte kommer dit en dag
så kan ju hans arbete ligga på isen.

Maria har inte enbart lärt sig det praktiska hantverk som hennes yrke inbegriper utan även vilka
sociala regler som krävs i arbetslivet. Hon menar att hon inte längre kan stanna hemma utan
legitim anledning eftersom hon då inte bara förstör för sig själv utan även för sin handledare.
Arbetsmoral, ansvar för arbetsuppgifter samt hur man socialt skall förhålla sig till arbetskamrater
samt kunder är viktiga beståndsdelar i lärlingsutbildningen. Flera elever beskriver i sina intervjuer
att ha en arbetsplats att gå till samt egna uppgifter att utföra och ansvara över har inneburit en
trygghet och en känsla av att vara behövd. Att utföra en uppgift och sedan kunna se resultatet av
sina ansträngningar ger en direkt tillfredställelse. Lukas berättar att det är skönt att nu kunna
använda sin energi till att göra ett bra arbete. Lukas:
Det känns också skönt att utav den energi man har, att komma till ett ställe och göra sitt
och sen se resultat, att nu har jag gjort mitt och det blev bra. Liksom att jag finns
verkligen till för att kunna göra något bra också. Jag kan annat än att sitta och bryta mot
lagen, eller bara att sitta hemma och såsa liksom Då känner man ju att man är till för
någonting, att man är värd någonting, att man är accepterad som en arbetare.

Genom sitt hantverk, sina arbetsprestationer samt genom den sociala samvaro hans arbetsplats
innebär känner sig Lukas accepterad och värdefull. Tillvaron känns meningsfull och
tillfredställande. Lukas menar att han först nu känner att han finns ”till för någonting”, att det
han åstadkommer faktiskt har en betydelse.
För Narci har relationen med sin handledare betytt oerhört mycket. Han menar att
handledaren behandlar honom som en ”son” och att deras yrkesmässiga förhållande utmärks av
ömsesidig respekt. Genom handledaren har Narci allt mer börjat utveckla en stolthet över yrket
samt en stolthet över sin yrkesmässiga utveckling. Narci:
jag är stolt över yrket, över det han har lärt mig och att jag har fått vara här, jag
kommer inte att glömma honom i hela livet. För de här dagarna när vi har roligt, jag
trivs här.

För Narci har lärlingsutbildningen inte enbart resulterat i praktiska färdigheter inom yrket utan
han har även erhållit förbättrade språkkunskaper. Handledaren har medvetet låtit honom ta hand
om mycket kunder för att han skall få tillfälle att träna upp sin språkvana.
Karlsson, Maria & Larsson, Marianne, Lärlingsutbildning, utifrån olika synsätt på kunskap och lärande, 2000, Linköping,
s. 16
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Caroline var, och är till viss del fortfarande, mycket blyg samt hade svårt att hantera vissa
sociala situationer. Efter en tid på arbetsplatsen såg hennes handledare till att hon fick träna i att
hjälpa och expediera kunder som besökte verkstadsbutiken. Caroline:
Sen tycker jag att det har varit jättekul med butiken, med att få bli mer serviceminded
och kunna få kunden intresserad, att få en kund att känna sig välkommen in i butiken.

Att våga ta kontakt och prata med kunder är ett stort individuellt framsteg för Caroline. Hon
menar att det har inneburit ett förbättrat självförtroende och en mer positiv självbild.
Av deltagarna som valt att gå på samtal hos projektets psykolog är responsen mycket fin,
det är dels skönt att få prata av sig, dels stödjande att tillsammans med någon reda upp problem
och svårigheter. Eleverna menar att de upplevt att psykologen inte bedömt eller värderat dem
utan mer hjälpt dem att själva finna praktiska problemlösningar. Eleverna framhåller att de även
upplevt att de har blivit bemötta med respekt och som ”vuxna” personer i mötet med
psykologen.

Individuell utveckling
På frågan huruvida eleverna ansåg att de hade genomgått en personlig utveckling under projektet
svarade nästan alla jakande. I enkätundersökningen som gjordes november/december år 2006
ansåg 79 procent att de utvecklats mycket som person under projektet och 14 procent att de
delvis utvecklats. Vad som sedan inbegreps i ”personlig utveckling” varierade från person till
person. Gemensamma faktorer var ett ökat självförtroende, en mer positiv självbild, stabilare
livssituation och ett ökat ansvartagande för den egna personen. Projektet har således medfört mer
för dessa ungdomar än erhållandet av en yrkesutbildning, det har inneburit ett avslut på en
destruktiv sysslolöshet. När jag frågade Lukas vad han trodde att han hade gjort idag om han inte
blivit antagen i projektet svarade han:
Ja du, då hade jag säkert suttit på kåken idag. Det hade jag säkerligen gjort, för grovt
narkotikabrott eller något åt det hållet.

Han menar vidare att han idag har valt att bryta kontakten med vänner som fortfarande ägnar sig
åt kriminella aktiviteter samt missbrukar droger. Lukas menar att han har ”klivit av vad han
trodde var den rätta vägen”, det vill säga att slippa arbeta och livnära sig på de snabba pengar som
droglangningen gav. Lukas framhåller att han helt har bytt livsstil, ett byte som inte var helt
friktionsfritt, men som idag känns som en lättnad. Lukas:
… jag har väl totalt blivit en ny människa.
I: känns det bra?
L: ja, det känns riktigt skönt faktiskt. Det är det som man har längtat efter sen man satt
där i träsket och bara väntade på att få en ändring liksom. Och den kom ju till slut.
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Lukas menar således att han tidigare längtade efter och väntade på en förändring. Han beskriver
vidare Ungas yrkesrevansch som hans chans att förändra sitt sätt att leva samt som ett tillfälle att
få visa och övertyga omgivningen om att han var kapabel till förändring.
Sabina menar att även om hon stundvis vantrivdes på arbetsplatsen och ifrågasatt
projektets upplägg känner hon att hon har utvecklats som person. I grundskolan hade hon svårt
att koncentrera sig, var otålig och tröttnade snabbt. Sabina:
alltså personligen har jag kanske lärt mig mer och hålla ut, jag har aldrig haft det bästa
tålamodet, och jag har som sagt jättesvårt för att koncentrera mig, jag vill gärna hoppa
över till nästa grej så fort som möjligt, ”nu är vi klara”, fast vi egentligen inte är det, och
”nu börjar vi på nästa grej”. Så kanske lite där har jag lärt mig, att stå ut fast det är
motigt och jobbigt.

Sabina framhåller att hon har lugnat ner sig något samt att hon lärt sig att hålla ut trots att det
ibland är långtråkigt. Hon menar vidare att hon även har utvecklats på så vis att hon har börjat ta
eget ansvar för sin egen situation. Tidigare kände hon sig alltid i en offerposition då omgivningen
behandlade henne orättvist och felaktigt. Idag har Sabina lärt sig att uttrycka sina egna åsikter
samt medverka i exempelvis planering av utbildning. På så vis blir och känner sig Sabina som en
delaktig aktör i formandet av hennes egen framtid.
Fredrik tycker att han har utvecklats på så vis att han har känt att han faktiskt har klarat av
att genomföra det han själv har planerat. Han menar även att han har vidgat sina vyer, att han
idag dristar sig till mer samt vågar tro på sig själv. Fredrik:
…jag har nog förändrats under den här tiden, man har nog blivit mer anpassningsbar,
då var man ganska låst vid sina rutiner och tankar om framtiden och sådär, men nu är
jag mer orädd, för att till exempel ta lån, prova på lite saker och pröva lite olika vägar. Så
det har verkligen varit ett stort lyft för mig, helt klart. Sen har det varit skönt att jag fixat
mycket själv. Att jag har känt att jag klarar av det.

Fredrik menar att han har erhållit ett avsevärt bättre självförtroende genom utbildningen bland
annat genom att medarbetare han träffat har uttryckt att han är duktig och professionell i sitt
arbete.
Maria menar att hon lärt sig tänka mer långsiktigt och planera inför framtiden. Hon känner
idag ett större ansvar inför sig själv, sitt handlande samt över människor i hennes närhet. Maria
som har en bakgrund som drogmissbrukare menar:
droger kommer jag absolut inte göra igen, (…) jag känner att ju längre jag klarar mig
ifrån det, ju starkare känner jag mig, även om jag fortfarande känner att ”åh, vad det
skulle vara skönt att göra det”, så gör jag inte det för då känns det som att varför ska jag
kasta bort en massa saker som jag kämpat för att fixa liksom, som den här utbildningen
skulle inte funkat om jag gick på droger. Då hade jag tabbat det liksom
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En bidragande faktor till Marias beslutsamhet att inte falla tillbaka till missbruk är en
medvetenhet kring vad hon då skulle uppoffra. Hon beskriver att hon har kämpat för att komma
dit hon är idag och att hon inte är beredd att försaka det hon arbetat hårt för, det vill säga en
utbildning, ett framtida arbete och en mer stabil tillvaro. Maria, med flera elever, menar att
Ungas yrkesrevansch inte enbart har inneburit en väg till arbete och egenförsörjning utan även
har resulterat i en mer ordnad och trygg vardag. Att ha ett arbete att gå till och ansvara över har
skänkt en rutin i den övriga tillvaron. Vissa av eleverna talar om detta som att ”växa upp”, att
”mogna” och att bli ”vuxen”. Maria framhåller:
…det känns kanske inte som om jag håller på att bli vuxen kanske, för jag är ganska
barnslig (skratt), men kanske att jag för en gångs skull börjar få ett liv som i alla fall
passar en 22- åring. Så det är skönt

Maria menar att det är skönt att få känna sig som en ”vanlig” och ”normal” 22-åring som är på
väg att bli vuxen. Detta kan tolkas i enlighet med Fokus 05:s resonemang att vuxenblivande är
en process i flera steg där etablering på arbetsmarknaden och etablering i vuxenlivet i stora delar
är synonyma. Att läsa och avsluta en utbildning är ett av de stegen till att bli vuxen samt att
betrakta sig själv som kapabel till att sköta ett arbete och försörja sig själv. Fokus 05 menar
vidare att ett av de allra viktigaste stegen i att gå från ungdom till vuxen är att bli
självförsörjande. 65 Detta är även något som eleverna starkt har gett uttryck för. I
enkätundersökningen som utfördes i november/mars år 2006 ansåg 55 procent av eleverna att
det mest positiva med projektet var att det upplevdes som en väg till arbete och egen
försörjning. Att känna att man i framtiden kommer att kunna försörja sig själv upplevs som en
oerhörd lättnad och som en stor behållning från projektet.

Vad händer sen? Synen på framtiden
En stor andel av eleverna känner sig positivt inställda till framtiden och till sina möjligheter att få
arbete. I enkätundersökningen som utfördes i avslutningsfasen svarade 81 procent att de såg
mycket ljust på framtiden. Vissa betraktar sig som klara efter projektet och har redan en
anställning, medan andra planerar att studera vidare.
I intervjuerna med eleverna har det dock framkommit att det inte enbart är möjligheterna
till arbete och självförsörjning som upplevs som elementära i huruvida de ser ljust på framtiden
eller ej. Det är främst känslan av att ha hamnat ”rätt”, det vill säga att de funnit den sysselsättning
som passar dem som individer, som upplevs som viktig. Kristoffer:
Och då bestämde jag mig. Man vet ju aldrig vad som händer om 25 år, men just nu är
jag bestämd. Att vara bestämd känns skönt, som en lättnad, slippa det här famlandet
liksom.
65Zander,
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Kristoffer vidhåller att trots att han inte kan veta vad som inträffar i framtiden är det i dagsläget
skönt vara bestämd i sitt val av yrke. För Kristoffer fungerade det stora utbudet av
utbildningsmöjligheter som förvirrande och hämmande. Att då ha gjort ett beslut upplevs som
oerhört positivt då han slipper osäkerheten eller ”famlandet”.
Även Maria framhåller att hon har en positiv syn på framtiden. Hon menar, å andra sidan,
att det främst beror på att ett, för henne, ökat utbud av valmöjligheter. Genom sin
utbildningsplats och handledare samt genom sina egna prestationer har det öppnat sig nya
dörrar.
I: Vad känner du inför framtiden, vad tror du?
M: För en gångs skull så känns den faktiskt ljus, även om jag vet att det är väldigt svårt
på xxxmarknaden med till exempel att bli egen eller överhuvudtaget, så känns det som,
först att jag har kontakten med xxx (handledaren, min notering), jag vet han har sagt att
om jag orkar plugga mer så tycker han att jag ska söka in till en av de bättre xxxskolorna
som finns i Sverige, han vill helst att jag ska flytta utomlands, men det är jag inte riktigt
redo för än, men han har sagt att han ska hjälpa mig att söka in

För Maria är det mycket utvecklande att känna ett fortsatt stöd från handledaren inför framtiden.
Att bland annat få höra att hon är så pass duktig att hon borde söka internationell utbildning ger
ett självförtroende att våga tro på en positiv framtid. Flera av eleverna uttrycker att de innan
projektet var vana att misslyckas. Då misslyckande mer var regel än undantag har det för vissa
varit svårt att helt acceptera att utbildningen fungerar och att de har en framtid som hantverkare.
Maria, med flera elever, framhåller att det gäller att våga tro på sin egen förmåga och även inse
att man faktiskt förtjänar att lyckas.
För en grupp elever är situationen dock något mer oviss och osäker på grund av olika
anledningar. Dessa kan exempelvis vara att elevens utbildningstid inte räcker till för att han eller
hon ska bli fullärd i yrket eller att arbetsplatsen inte har råd eller möjlighet till att anställa en
lärling. En annan faktor kan vara att eleven inte har ett fullfärdigt gymnasiebetyg så att han eller
hon kan fortsätta på en eftergymnasial yrkesutbildning. Det finns inte heller en möjlighet för
denna grupp elever att fortsätta som lärlingar i hantverksföreningens regi då antalet kurspoäng
inte räcker till för att CSN skall bevilja studiemedel. Narci är en av de eleverna som befinner sig i
detta problematiska läge. Hans handledare är ensamföretagare och har därmed inte råd att
anställa honom. Narci beskriver själv sin situation som förvirrande då han inte vet vad som
kommer att hända efter projektslutet. Narci:
Nu är jag i slutet av utbildningen, vi får se vad som händer sen. Jag vet att jag kommer att
klara det här yrket för jag har satsat mitt liv på det här. Vi får se vad hur det kommer att
bli.(…)jag är jättenöjd, jättetacksam över att jag har hamnat här. Han behandlar mig som
sin son, det är därför, när jag tänker på den dagen som jag ska sluta här, hur ska jag gå ut
från affären? Vi får se
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Narci menar att på grund av att han har trivts mycket bra på arbetsplatsen och tillsammans med
handledaren känts avslutet som ännu svårare. Han tror själv att han har en framtid inom yrket
eftersom han har viljan och även det praktiska handlaget, däremot vet han inte hur han skall gå
tillväga efter projektets slut. Narci är inte fullutbildad, har ingen gesäll, inga betyg från grund eller
gymnasieskola och har ingen anställning. Frågan vad som kommer att hända med Narci, och de
andra eleverna som befinner sig i en liknande situation, är idag omöjlig att besvara.

Kritik mot projektet
Det var dels under intervjuerna, dels i enkätundersökningen, få som hade synpunkter på negativa
aspekter i och med projektet. Dock framkom några tankar och åsikter viktiga att beakta.
Flera elever framhåller att det har varit besvärligt med att få studiemedel i tid och i rätt
mängd från CSN. Av de elever som av olika anledningar har levt på försörjningsstöd har summan
att leva på upplevts som allt för låg. Lukas har försörjt sig på försörjningsstöd samt studiebidrag
eftersom han fyller tjugo år sent på hösten 06. Lukas har alltså levt på riksnormen samt
studiebidrag som tillsammans är ett belopp på ca 3500 kr/mån. Han anser själv att trots att Ungas
yrkesrevansch är en utbildning är det en allt för dålig inkomst för att jobba 40-timmars
arbetsvecka. Vissa elever är även kritiska till att de får ta studielån medan arbetsgivaren får ett
arvode. De anser att de, genom sin arbetskraft, bidrar till arbetsplatsen och därför borde få en del
av arvodet. Dessa åsikter varierar dock beroende hur utbildningen har upplevts på arbetsplatsen.
De som anser att deras handledare har tagit sig tid, visat och förklarat på ett bra sätt och bidragit
till en yrkesmässig utveckling anser i regel att det inte har varit några problem att ta studielån.
Däremot de elever som mestadels har upplevt sig som gratis arbetskraft eller som ”assistenter”
och som inte finner att handledaren har fungerat som en utbildare anser att de borde ha fått
någon slags praktiklön.
En annan negativ synpunkt berör själva projektformen, det vill säga att Ungas
yrkesrevansch inte är en ordinarie verksamhet. Vissa har upplevt en bristande planering och
frågetecken i själva upplägget. Flera framhåller att detta främst var framträdande i början av
projektet, då det var svårt att få tydlig information och vägledning. Sabina har upplevt att de
ibland inte gick att få klara besked. Sabina:
Vad jag kan säga är att det har varit jättesnurrigt och det låter som, jag vet. Men inget
har känts konkret och inget har känts planerat just. Och på ett sätt är det skönt att det är
flexibelt, och öppet sådär, men samtidigt så vet man inte riktigt vart man ska ta vägen

Sabina menar att hon hade uppskattat mer struktur och ordning, speciellt i början då ingen riktigt
verkade veta hur hennes utbildning skulle se ut rent praktiskt.
Det har även framkommit i enkätundersökningen som utfördes i november/ december år
2006 en uppfattning att informationen och vägledningen har minskat i omfång och kvalité mot
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slutet av projektet. Detta speciellt rörande frågor kring vad som skall hända efter projektets slut.
38 procent av eleverna ansåg att de inte hade fått så bra vägledning inför projektavslutet. 66

Sammanfattande reflektion: Stöd, kontinuerlighet och bekräftelse
I intervjuerna med eleverna framkom hur beroende denna målgrupp är av långsiktighet och
kontinuerlighet. Elevernas motivation och engagemang vilar på att kunna förstå varför en åtgärd
utförs, att kunna se och jobba efter ett tydligt mål och även att kunna se och ta del av ett reellt
resultat. I samtal med eleverna framgår att deras ”misslyckade” skolgång ofta berodde på att de
inte upplevde ett sammanhang, att de inte kunde se varför de skulle lära sig diverse saker.
Lärlingsutbildningen har på så vis passat flertalet ungdomar mycket bra, genom att direkt kunna
se resultatet av sitt arbete har det väckt engagemang och en ambition att utvecklas inom yrket.
Relationen till handledaren och utbildningssamordnaren har även varit viktiga för ungdomarnas
utveckling. Att få uppleva ett ej sviktande stöd, även när det inte går så bra, har varit
grundläggande för ungdomarnas framåtskridande. Vissa elever har rent utav uttryckt att de, i
relationen med utbildningssamordnaren, för första gången har erfarit att någon faktiskt bryr sig
huruvida han eller hon lyckas eller inte. Flera elever har tidigare erfarenheter av svek från
”vuxenvärlden”, det vill säga upplevelsen av att inte få det stöd och den hjälp som de har behövt.
Anders Garpelin framhåller i boken Ung i skolan att just faktorer som att ha bristande relationer i
den närmsta omgivningen som kan uppfattas stå för trygghet eller upplevelse av att man blivit
övergiven eller sviken av signifikanta andra kan medföra att en ung person utvecklar dels en
negativ självbild, dels en misstänksam inställning till omgivningen. Garpelin framhåller även att
om en ung person tidigt upplever att han eller hon inte duger som exempelvis elev bäddar det för
att individen förväntar sig fortsatta problem. 67 Maria menar att hon i början tog för givet att hon
skulle misslyckas med sin hantverksutbildning. Maria:
Först när jag hörde talas om det tänkte jag bara att det här kommer bara att bli ännu en
misslyckad sak som folk sätter igång för att hjälpa oss problembarn, det kommer säkert
att misslyckas och rinna ut i smeten. Men det här känns sjukt bra och alla som jag har
pratat med som är med i projektet tycker samma sak och vill dra in sina kompisar
I: Hur har det känts att ”jaha nu påbörjar jag något och det kommer nog bara gå åt
helvete i alla fall?” Känner du att det börjar förändras?
M: Det har förändrats för längesen, det är mycket på grund av upplägget, både att xxx
(utbildningssamordnaren, min notering) har kontakt med oss och ringer ofta för att se
hur det går och det funkar så pass bra mellan mig och xxx (handledaren, min notering),
på arbetsplatsen så. Det tog kanske bara typ en månad innan jag kände att det här kan
faktiskt funka, det här är känns som ett projekt som, hittills, kommer att lyckas med vad
de sa att de skulle göra.

På påståendet ” jag har fått bra vägledning och information om projektslutet” svarade 31 procent stämmer inte så
bra och 7 procent stämmer inte alls.
67 Garpelin, Anders, Ung i skolan – om övergångar, klasskamrater, gemenskap och marginalisering, ( Lund, 2003), s. 408
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Maria som har tidigare erfarenheter av misslyckade åtgärder samt upplevelse av att själv ständigt
misslyckas med det hon har påbörjat har i detta projekt erfarit egen framgång. Hon menar att hon
genom utbildningssamordnarens genomgående stöd, handledarens konstruktiva kritik och
uppmuntran samt kravet på eget ansvartagande har utvecklats till att dels bli en duktig
hantverkare, dels en lugnare och tryggare individ. Nästan samtliga elever menar att de utvecklats
som personer under projektet vilket tyder på att projektets upplägg, för de flesta, har varit en
fungerande åtgärd. Att få ägna sig åt ett självvalt hantverk, uppleva ett kontinuerligt stöd samt på
arbetsplatsen få bekräftelse, men också tvingas tillägna sig sociala regler och förhållningssätt har
bidragit till en individuell utveckling och framåtskridande.
Det är dock olyckligt att ett urval ungdomar inte, på grund av tidsbrist, kommer att kunna
avsluta det de påbörjat. För dessa ungdomar byts kontinuerligheten ut mot en destruktiv ovishet.
Därmed går det att diskutera huruvida liknande verksamheter skall utföras i projektform eller
inte.

Sammanställning av enkätresultat
Under denna rubrik skall jag kortfattat presentera enkätresultaten för de tre undersökningar som
genomförts under projektets gång.
Enkätundersökning efter ett halvår, juli, 2005
Svarsfrekvensen var i denna enkätundersökning 53%, (77 svarande av 145).
Enkäten beskriver att den största anledningen till att elever sökt utbildningen var att
utbildningens upplägg lät bra ( 36%) samt en vilja att utbilda sig inom hantverk (18%). Flera
framhöll att de sökt Ungas yrkesrevansch för att de ville gå just en lärlingsutbildning (14%).
De
flesta
kom
i
kontakt
med
Ungas
Yrkesrevansch
genom
stadsdelsförvaltningen/arbetsforum/jobbcenter (32%). Vissa fick höra om projektet genom
socialtjänsten (18) eller genom skolan (9%). Flera menade även att de fick höra talas om projektet
genom en kompis som redan var elev (15%).
Eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden där:
• 61% av eleverna instämde helt till att projektet hade varit betydelsefullt i planeringen av
yrkesval och utbildning. 18 % instämde delvis medan 11% inte tyckte att det stämde så
bra och 9 % inte tyckte att det stämde alls.
• 62% tyckte att det var helt ok att ta studiemedel för att finansiera sin utbildning. 22%
instämde delvis medan 6% inte tyckte att det stämde så bra och 9% inte tyckte att det
stämde alls.
• Det stora flertalet, 68 %, uppgav att det hade fullt stöd från sin familj/släkt/ vänner i sitt
yrkesval. 10% instämde delvis medan 7% inte tyckte att det stämde så bra och 10% inte
tyckte att det stämde alls.
• Intresset för att läsa in kärnämnena parallellt med yrkesutbildningen var i början av
projektet varierande. 36% menade att de avsåg läsa in kärnämnena, 15% att de delvis var
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intresserade medan 19% troligtvis inte tänkte läsa och 24% var helt säkra på att de inte
ville.
• 68% ansåg att de hade fått ett bra bemötande och information om projektet. 19 %
instämde delvis medan 4% inte tyckte att det stämde så bra och 6% inte tyckte att det
stämde alls
• Sista frågan var huruvida eleven tänkte fortsätta i projektet. 79% var helt säkra på att de
skulle fortsätt, 5 % var delvis säkra medan 2% troligtvis inte skulle fortsätta och 9%
tänkte hoppa av.
Enkätundersökning efter ett år, februari/mars 2006
Svarsfrekvensen var i denna enkätundersökning 72% (62 svarande av 86 elever)
I enkätundersökningen framgick det att flertalet ungdomar (53%) hade varit
arbetslösa/sjukskrivna/ sysslolösa i 0-6 månader, medan 16% hade varit utan sysselsättning i 6-12
månader, 13% i ett till två år och hela 18% i mer än två år. Den sista gruppen ”sysslolösa i mer än
två år” beskrivs i dels ”Unga utanför”, dels i ”Fokus 05” som de ungdomar som har svårast att
etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom etablera sig i samhället.
Påtagligt många av eleverna hade dock en längre tids arbetslivserfarenhet bakom sig innan
de påbörjade projektet. Hela 42% uppgav att de arbetat (arbete med lön) sammanlagt i mer än två
år. 16% av eleverna hade arbetat sammanlagt mellan ett till två år och 15% i 6-12 månader. 27%
av eleverna uppgav att de enbart sammanlagt arbetat i 0-6 månader.
66% av eleverna uppgav att de hade fullständiga betyg från grundskolan, det vill säga hela
34 % hade inte klarat sig igenom grundskolan. 61% av eleverna menade att de hade inget
ämnesbetyg från gymnasiet, 23% framhöll att de hade ett fåtal och enbart 16% att de hade mer än
hälften av ämnesbetygen godkända.
Det största gymnasieprogrammet för projektets elever (18%) har varit ”Hotell/ restaurang”,
tätt följt av Individuella programmet (16%). Oväntat många (15%) har läst samhällsvetenskapliga
programmet, vilken är ett studieförberedande program. Däremot är det få som har läst mer
hantverksinriktade program, exempelvis har enbart 3% har läst fordonsprogrammet, 5%
byggnadsprogrammet och 5% det estetiska programmet.
Ett stort antal av projektets elever trodde att de hade varit arbetslösa (26%) eller arbetat
timmar/deltid (24%).om de inte kommit i kontakt med och blivit antagna till projektet. Flera
framhöll även att de inte vet vad de hade sysslat med (23%) Vissa trodde att de hade studerat
komvux eller folhögskola (8%). 5% ansåg att de hade varit kriminella och 5% att de hade varit
sjukskrivna
Eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden:
• Majoriteten av eleverna uppger att de inte har trivts med undervisningen under grundskoleoch gymnasietiden, där 45% menar att de inte trivdes alls och 26% att de delvis inte
trivdes. Enbart 11% uppger att det trivdes mycket bra med undervisningen.
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• 89% av eleverna anser däremot att modern lärlingsutbildning är ett utmärkt sätt att lära sig
ett yrke. 11 % instämde delvis.
• 97% av eleverna menade att de visste att de lärt sig under utbildningen genom att se
resultatet av sitt arbete. 3% instämde delvis
• 32% ansåg att de hade blivit mer motiverade att läsa in kärnämnena sen de började i
projektet. 42% av eleverna instämde delvis. 3% tyckte att det inte stämde så bra och 21%
tyckte att det inte stämde alls.
• 94% av eleverna skulle rekommendera sina vänner och bekanta att gå
Hantverksutbildningens moderna lärlingsutbildning om de var intresserade av att lära sig
ett yrke. 4% instämde delvis och 2% tyckte inte att det stämde så bra.
• 77% av eleverna menade att de såg positivt på framtiden och sina möjligheter att få jobb
eller starta eget. 23% instämde delvis.
Enkätundersökning avslutningsfasen, november/ december 2006
Svarsfrekvensen i denna enkätundersökning var 72%, (42 svarande av 58 elever)
I denna enkätundersökning framgick det att 55% ansåg att det mest positiva med projektet
var att utbildningen ledde till arbete och därigenom självförsörjning. 43% av eleverna framhöll att
det mest positiva var att projektet hade varit ett sätt för dem att lära sig ett hantverk de var
intresserade av. 2% framhöll att stödet från utbildningssamordnare och handledare var det mest
positiva.
Det mest negativa i och med projektet ansåg 31% var att man var tvungen att ta studielån
och/eller att det hade varit strul med att få sitt studiemedel i tid och till rätt summa. 26% svarade
övrigt och i den kategorin ingick främst att projekttiden upplevdes för kort. 7% ansåg att de hade
fått dålig information från projektet och då främst i början samt slutet av projektet. 7% ansåg att
det inte hade fungerat på arbetsplatsen. Hela 26% ansåg att de inte hade någon negativ kritik att
framföra.
Eleverna fick sedan ta ställning till ett antal påståenden där det framgick att;
• 90% av eleverna ansåg att de hade fått ett bra stöd från utbildningssamordnaren under
projektets gång. 7% instämde delvis medan 3% ansåg att det inte stämde så bra.
• 90% av eleverna hade trivts på sin arbetsplats, med sin handledare och sina arbetskamrater.
5% instämde delvis medan 5% inte tyckte att det stämde så bra.
• 81% tyckte att de hade fått bra vägledning och utbildning av sin handledare. 12% av
eleverna instämde delvis och 7% tyckte att det inte stämde så bra.
• 86% tyckte att gå som lärling kändes som ett bra sätt att skaffa sig en yrkesutbildning
medan 14% instämde delvis.
• 79% av eleverna ansåg att de hade utvecklats som person under projektet. 14% instämde
delvis medan 2 % inte tyckte det stämde så bra och 5% inte tyckte att det stämde alls.
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• Av de elever som hade läst kärnämnena ansåg 75% att undervisningen hade fungerat bra.
25% instämde delvis.
• 45% av eleverna ansåg att de hade fått bra vägledning och information om projektslutet.
17% instämde delvis. Hela 31% tyckte inte att de hade fått så bra information och 7%
tyckte att de inte hade fått någon information alls.
• 81% av eleverna framhöll att de såg mycket positivt på framtiden och sina möjligheter att få
arbetet eller starta eget. 19% instämde delvis.
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Analys och diskussion kring resultat
I denna del ämnar jag diskutera och resonera kring de uppkomna resultat samt tankegångar som
tydliggjorts i de olika aktörernas/ brukarnas berättelser samt i enkätundersökningarna. Tanken är
även att länka dessa till projektets teoretiska utgångspunkter, det vill säga att dagens skola
exkluderar en grupp ungdomar med praktiskt handlag samt att praktisk kunskap och hantverk
tenderar att negligeras i vårt samhälle. Dessa tankegångar valde jag att under teoriavsnittet
sammanfatta under benämningen en icke skolastisk idé. Jag kommer även att föra diskussionen
vidare och länka den till andra teoretiska resonemang för att erhålla djupare förståelse och för att
kunna försätta projektet i ett kulturellt och socialt sammanhang.

Att försättas i en marginell position
Flera av Unga Yrkesrevanschs elever har tidigare erfarenheter av att misslyckas i skolan och har
därigenom erfarenhet av att känna sig dum, annorlunda och oduglig. Många elever uttrycker att
de tidigare känt sig svikna av vuxenvärlden, av föräldrar och eller vuxna i skolan. De menar att de
inte har fått det stöd och den hjälp som de har behövt samt att de har upplevt att omgivningen
har ”gett upp” kring dem, att de påvisat att de är hopplösa och utsiktslösa. Att inte känna
förtroende från omgivningen har för många lett till en internalisering av den bild som omvärlden
har förmedlat. De har själva sett sig som förlorare och som misslyckade individer. Misslyckandet i
skolan har sedan lett till stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Att som ung vuxen
försättas i en situation av arbetslöshet förstärker sedan bilden av misslyckandet. I utredningen
”Unga utanför” beskrivs denna grupp i termer av samhälligt utanförskap då de befinner sig
utanför arbetsmarknaden. Detta påvisar en aktuell samhällssyn där etablering på arbetsmarknaden
mer eller mindre betraktas som synonymt med etablering i samhället. 68
Jag vill dock istället för att benämna projektets elever som utanför samhället påstå att de,
genom sin situation, befunnit sig i ett tillstånd av marginalisering. Under detta avsnitt ämnar jag
att först och främst förklara vad jag avser med begreppet marginalisering och vad som utmärker
en person i en marginaliserad position. Jag kommer vidare att diskutera normalitet och avvikelse
samt dess koppling till marginalisering. Avsnittet kommer även att behandla skolan och skolans
påverkan på vad som skall betraktas som normalt och eftersträvansvärt och hur det i sin tur
definierar det avvikande.

Vad menas med marginalisering?
I vårt samhälle har vi stora krav på oss att vara normala och agera normalt. Normalitet bygger på
att det finns något eftersträvansvärt och önskvärt, en mall eller ram mot vilken samhället och dess
medlemmar avgör vad samt vilka som skall anses vara avvikande och icke önskvärda. 69 Att skapa
68
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normalitet i förhållande till det som betraktas som önskvärt innebär alltså även ett uteslutande av
det som definieras som avvikande. Det sker således en marginalisering av dem som inte passar in.
Social marginalisering kan sägas innebära att vissa individer inte helt ges tillträde till en viss social
grupp eller sammanhang, det vill säga de utestängs på grund av diverse faktorer ur en social
gemenskap. 70 I detta fall handlar det främst om en utestängning från arbetsmarknaden som i sin
tur leder till försvårat inträde i samhället som social gemenskap.
Marginalisering utgår alltså från inkludering och exkludering. Att skapa en artikulerad
föreställning om ett ”vi” i förhållande till ett ”dem” härstammar från människans basala behov av
att klassificera och skapa kategorier för att skapa ordning i tillvaron. När människor klassificerar
sin omgivning blir de samtidigt medvetna om sin egen position i det sociala rummet. Att i en
social grupp kunna känna en samhörighet kräver att det går att sättas i relation till något annat
som får representera motsatsen till den egna gruppens normer och värderingar.
Anita Rönneling menar i boken Berättelser från en välfärdsstat att Sverige och övriga Europa
under de senaste åren har genomgått en ekonomisk och social förändring vilket bland annat har
inneburit att allt fler grupper i samhället hamnar utanför den ekonomiska tillväxten och således
drabbas av svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta beror dels på att villkor för
arbetet och produktionen har förändrats. Idag har vi gått från standardiserad massproduktion
med en stor tillverkningsindustri och relativt säkra anpassningsformer till ett marknadssamhälle
med en globaliserad kapitalism som medfört osäkra och tillfälliga arbetsformer, en allt större
tjänstesektor och även en utökad arbetslöshet. Rönneling menar även att samhället allt mer
inspirerats av neoliberala tankegångar kring individualism vilket har resulterat i ett mer
exkluderande samhälle. Förlorarna är, enligt Rönneling, ensamstående föräldrar, invandrare,
funktionshindrade och ungdomar. 71
Projektets elever kan således sägas, innan och till viss del under projektet, ha befunnit sig i
en marginell situation. De har på grund av bland annat sina bristfälliga betyg varit mer eller
mindre utestängda från arbetsmarknaden. Som tidigare nämnt är ungdomars etablering i
samhället idag närmst liktydigt med etablering på arbetsmarknaden. Att då inte ges tillträde dit
innebär således en samhällig utestängning. Vissa har även på grund av missbruk och kriminalitet
befunnit sig samhällets utkant. För de med utländsk härkomst har också invandrarskapet fungerat
som en faktor för marginalisering. Gemensamt för dessa ungdomar har varit en vilja att få bli en
del av samhället genom att ges tillträde till arbetsmarknaden och därigenom bli accepterade. Helle
Schjellerup Nielsen menar att ”marginalisering sker i ett spänningsfält mellan att tillhöra och stå
utanför en gemenskap där delaktighet leder till kontroll över situationen, det vill säga både social
kompetens och social status”. 72 Att vara en del av samhället betraktas därigenom som något
eftersträvansvärt, då människan vill känna sig accepterad och socialt godtagen. Att befinna sig i

Nielsen Schjellerup, Helle, Gemenskap och utanförskap- om marginalisering i skolans värld, (Stockholm, 2006), s. 9
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en marginell position innebär även ofta att inte fullt ut ha kontroll över sin egen livssituation.
Flertalet av projektets elever har exempelvis levt på försörjningsstöd och därigenom varit
beroende av ”samhällets goda vilja”. Detta har eleverna upplevt som både frustrerande och
många gånger förnedrande. Viljan att kunna erhålla kontrollen över sitt eget liv är således mycket
framträdande i intervjuerna med dessa ungdomar.
Marginalisering kan även sägas vara intimt sammankopplat med vilken social position en
individ besitter och vilken status som tillskrivs den positionen. Rönneling hänvisar till Pierre
Bourdieus resonemang kring människors kapital. Bourdieu menar att en människas position
bestäms utifrån storleken och betydelsen av det kapital som personen innehar, han särar sedan på
ekonomisk (materiell rikedom), kulturellt ( förtrogenhet med kultur, bildning, uppfostran,
språkliga färdigheter), socialt (inflytelserika relationer, hemförhållanden)och symboliskt kapital
(utbildningskapital, symbolisk status ). Vilken typ av kapital som är viktig och statusfylld beror på
sammanhanget, i vissa situationer räknas ekonomisk tillgång som viktigt, i andra vilken utbildning
du har etc. 73 Utifrån detta perspektiv kan man snart se att flera elever i Ungas yrkesrevansch
besitter ett ganska knappt kapital i samtliga kapitalkategorier. Flertalet elever har en instabil
ekonomisk situation, ofullständig skolgång, bristande sociala relationer och så vidare. Bourdieu
talar vidare om att till en individs sociala position hör också ett visst habitus, det vill säga en
struktur som styr hur individen förhåller sig till sin omgivning och ser på sig själv i det sociala
rummet. En individs habitus är beroende av tillgång av olika kapital, omgivningens reaktioner på
individen samt individens tidigare erfarenheter av olika situationer. Habitus fungerar således som
en mall för individens sätt att uppfatta, värdera och handla. Det är även utifrån habitus som
individen erhåller en känsla för sina egna begränsningar. 74 Många av projektets elever betraktade
tidigare, exempelvis, inte fortsatta studier som ett möjligt alternativ då de hade internaliserat en
bild av sig själva som ”misslyckade” i skolan. De hade inte heller stora förväntningar på framtiden
och deras individuella framgång då de utifrån sitt habitus betraktade sig själva som
”socialbidragstagare”, ”missbrukare” eller ”arbetslösa”.

Skolan som normaliseringspraktiker
Ungas Yrkesrevanschs elevers marginella position kan sägas ha sin utgångspunkt någonstans i
elevens barndom där ”misslyckandet” i skolan är en framträdande orsak till den utestängning från
arbetsmarknaden såväl samhället som eleverna sedan har fått erfara. Vissa elever har haft en
trasslig barndom, instabil hemmiljö samt upplevelsen av bristande relationer i den närmsta
omgivningen, vilket i sin tur påverkade elevens skolgång. Andra elever i projektet beskriver sin
barndom som ”vanlig” och att det först var i skolan som de upplevde sig som annorlunda och
sämre än sina jämnåriga kamrater. Alla livsberättelser är i sig unika, det är dock framträdande i
samtalen med ungdomarna att grundskolan och gymnasiet samt den undervisning som där
73
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bedrivs inte har passat dem som individer. Vad som utgjort huvudproblematiken i skolan är även
den högst individuell, däremot kan jag se en gemensam beröringspunkt i åsikten att den kunskap
som lärdes ut i skolan inte upplevdes ha en praktisk betydelse och därigenom framstod som
värdelös. Att inte passa in i skolan har därmed legat som grund för upplevelsen av att vara
annorlunda och oduglig. Hur skall man då förstå den traditionella skolans uppbyggnad samt
betydelse i upprättandet av normalitet?
För att förstå skolan som institution samt varför vissa elever har haft svårigheter att passa
in i denna krävs en kort introduktion i socialisation. Peter L Berger och Thomas Luckmann talar i
sin bok Kunskapssociologi,: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet om primär och
sekundär socialisation. Socialisation är den process genom vilken en individ erhåller en medveten
förståelse av sig själv som människa samt som deltagare i sociala och kulturella sammanhang, det
vill säga en process där människan utvecklas till att bli en samhällsmedlem. Den primära
socialisationen sker under barnets första år där den närmsta omgivningen, vanligtvis familjen, är
elementär för barnets utveckling. Det är i den primära socialisationen som barnet förvärvar
kunskaper om livets mest grundläggande samspelsregler. Genom att iaktta och imitera de som
brukar benämnas som signifikanta andra, vilka vanligtvis är barnets föräldrar, utvecklas barnet till
att bli en social varelse. Lärandet i den primära socialisationen är integrerat i vardagen där barnet
genom övning och frågor lär sig praktiska ting samt sociala normer och värderingar. 75 Vissa av
projektets elever har, genom instabila hemförhållanden och avsaknad av signifikanta andra, redan
i den primära socialisationen haft bristande förutsättningar. Genom elevernas, men även genom
handledarnas, utbildningssamordnarnas och psykologens, berättelser framställs det att många
elever har en bristande förmåga gällande sociala normer och värderingar på arbetsplatsen. Detta
kan alltså vara ett tecken på att eleven inte givits tillfälle att tillskansa sig grundläggande sociala
regler i den primära socialisationen.
När barnet blir äldre påbörjas den sekundära socialisationen där skolan är den främsta
institutionen för fostran. I skolan får sättet att förmedla kunskaper en mer bestämd institutionell
form. Kvale och Nielsen framhåller i Mästerlära, lärande som social praxis att lärandet i skolan är
starkt präglat av skriften och skriftspråkliga mönster för kommunikation. Kunskap erhålls främst
organiserade som ämnen och förmedlas genom en så kallad överföringsmetod, det vill säga
tanken om att läraren lär ut och eleven lär in. Detta sätt att betrakta lärande i den sekundära
socialisationen är i sig en produkt av hur skolan som institution, samt den undervisning som där
bedrivs, organiseras. Den får i sin tur ett avgörande inflytande på hur vi ser på och tänker kring
lärande, kunskaper och färdigheter. 76 Det går därmed att hävda att det etablerade
utbildningssystemet med skolan som främsta institution för kunskapsförmedling erbjuder med
sina sociala och kulturella ramar ett begränsat utrymme av uppfattningar kring lärande. Lärande är
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knutet till klassrummet, till lärarledd undervisning, scheman, examina och betyg. 77 För
projektets elever har detta sätt att lära sig visat sig vara problematiskt och de har därigenom
kommit att, dels av sig själva, dels av omgivningen, betraktas som utanför.
Mats Börjesson och Eva Palmblad menar även i boken Problembarnens århundrade att
avvikelse är en social konstruktion där skolan spelar en betydande roll för vilka barn och
ungdomar som skall komma att bli betraktade som normala samt onormala. De framhåller att
barn inte är avvikande eller problematiska i sig, utan enbart i relation till de kulturella normer,
önskningar samt institutionella krav som existerar i vårt samhälle och som representeras genom
skolan. 78 Skolan innehar normer och värderingar för vilka som kommer att betraktas som
avvikande, vilket kan vara allt från arbetsförmåga och tempo, kunskapsnivåer till frågor kring
social anpassning. De som inte passar in i skolans strukturer och inte följer de normer som finns
där blir sedda som avvikare, som mindre dugliga och skötsamma. 79 Skolan konstruerar således
barn med svårigheter. Ett exempel är diagnosen dyslexi, vilken kan betraktas som ett socialt
konstruerat funktionshinder då diagnosen är beroende av att vi byggt upp vår skola och vårt
samhälle kring skrift, det vill säga vikten av att kunna läsa och kunna skriva. Innan skriften
existerade fanns inte heller läs- och skrivsvårigheter.
Skolans examinations- och betygssystem kan betraktas som ett disciplineringsredskap för
att bringa ordning i vårt samhälle. Andersson hänvisar i boken Att studera och bli bedömd till
Michael Foucaults resonemang kring makt, bestraffning och disciplinering i skolan. Han menar
att examination leder till att individer kan klassificeras och rangordnas, denna rangordning ligger
sedan som grund för både bestraffning och belöning. Det bildar helt enkelt ett system för att sära
på duktiga och sämre elever, där elever antas eftersträva goda resultat. Belöningen för goda betyg
blir således en tillgång till eftertraktade utbildningsplatser och i förlängningen statusfyllda yrken.
Disciplineringen är alltså till för att forma nyttiga individer i samhället. Rangordningssystemet
fungerar även för att lokalisera och synliggöra de som avviker från det eftersträvansvärda, det vill
säga de elever med sämre resultat, och utifrån det finna åtgärder för att möjliggöra förbättringar.
Att synliggöra de sämre innebär även en ”utsortering” där de som inte erhåller goda skolresultat
hänvisas till ”sämre” arbeten som ingen annan vill ha. I dagens samhälle med en väsentlig
arbetslöshet kommer uppdelningen att främst gälla vilka som i första hans skall få respektive inte
få arbete. 80 Börjesson och Palmblad menar även att skolan behöver en ideologi som säger att det
existerar en hög korrelation mellan skolprestationer med framgång i livet för att erhålla samhällig
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legitimitet. Det är därmed viktigt för skolan att framhålla att betyg är tillförlitliga mätare på den
enskildes förmåga. 81
Dessa klassificeringar och rangordningar påverkar självfallet individen och hur denne ser på
sig själv, sin förmåga och sina möjligheter. Att tidigt i skolan sorteras till de ”sämre” får senare
konsekvenser för individens fortsatta självuppfattning. Att inneha goda betyg sammankopplas
även med en rad olika individuella egenskaper som premieras i vårt samhälle såsom ambitiös,
intelligent, målmedveten, flitig och socialt kompetent. Att däremot ha sämre eller bristfälliga
betyg länkas till egenskaper såsom lathet, tröghet, likgiltighet och oföretagsamhet. Projektets
elever har tydligt påvisat att dessa beskrivningar på egenskaper var något de tidigare
sammankopplade med sin egen person. Det är således tydligt vilken påverkan den maktutövning
som ligger i utbildningssystemets olika bedömningsformer har för individens självuppfattning.
Många elever menar att de i skolan inte upplevde att någon brydde sig kring deras psykiska
hälsa och inte heller gav det individuella stöd som de behövde. Flertalet tyckte skolan var tråkig
och meningslös då de inte upplevde något sammanhang med de ämnen de läste. Schjellerup
Nielsen menar i boken Gemenskap och utanförskap att skolan allt mer har börjat fokusera på
skolprestationer framför behov av individuellt stöd, vilket kan bero på samhällets växande
inriktning på status och framgång. 82 Han menar vidare att denna fokusering har inskränkt på
skolans sociala dimension vilket får stora konsekvenser för speciellt de ungdomar som har övriga
bristande sociala relationer. Utan en social dimension i skolan känner sig eleverna inneslutna av
regler och direktiv i olika skolämnen som de varken vet meningen med eller bakgrunden till.
Detta kan leda till att eleven uppfattar omgivningen som osammanhängande, utan betydelse och
svår att förstå sig på. Utan den sociala dimensionen blir det även svårare för dessa elever att veta
hur de ska bete sig i sociala sammanhang. 83

Det livslånga lärandet
I intervjuerna med projektets elever framkommer även en viss tendens att skuldbelägga sig själv
för att man hamnat i en situation av marginalisering och utanförskap. Eleverna menar att de var
lata, odugliga, skoltrötta, uttråkade, korkade och omotiverade. De anser även att de på sätt och
vis fick skylla sig själva för att de misslyckats då de inte hade en tydligt upprättad tanke och plan
med vad de vill göra med sina liv. Dessa resonemang går att koppla till Leif Lindes utredning som
videhåller att målgruppen ”Unga utanför” ofta skuldbelägger sig själva vilket kan bero på att de
påverkats av rådande utbildningspolicy som menar att valet av utbildning är personlig och att
varje individ själv ansvarar för sina utbildningsval. 84 Att inte vara göra rätt utbildningsval är
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därmed synonymt med misslyckande vilket leder till känslor av skuld och skam. Denna
utbildningspolicy kan benämnas som tanken om det ”livslånga lärandet”.
Livslångt lärande kan sägas innebära att dagens människor kan och bör ständigt uppdatera
redan förvärvade kunskaper och värden. Kunskap och kompetens har därmed kommit att
betraktas som en färskvara. Detta tänkande går hand i hand med den neoliberala samhällstrenden
där honnörsord är flexibilitet, kompetensutveckling och individuellt framåtskridande. Idealet i
tankegångarna om det livslånga lärandet är att betrakta samhället som en skola. Samhället skall
tillhandahålla utbildningsalternativ i alla livets skeden. Däremot i ett samhälle med neoliberala
dygder som självständighet och frihet överlämnas den samhälliga disciplineringen till den enskilde
individen genom att denne görs till ytterst ansvarig för sitt eget lärande. Det vill säga den sociala
kontrollen eller påtryckningen att man ständigt bör utveckla sin kompetens existerar på
samhällsnivå, däremot vidbehålls den genom en social disciplinering som utförs av individen
själv. För kommande generationer som förständigas livslångt lärande kan konsekvensen bli en
livslång otrygghet, rotlöshet och identitetssökande. 85 Individens ökade ansvar för det egna
lärandeprojektet innebär även att social bakgrund riskerar att slå igenom, vilket kan få
konsekvensen att skillnader mellan olika individer och grupper av individer ökar. Individens
habitus, det vill säga den sociala position som omgivningen samt individen själv har upprättat,
påverkar vilka möjligheter som betraktas rimliga. Psykologen Rebecka skriver i sin rapport;
i ett samhälle där valmöjligheterna målas ut som oändliga och där det framstår som att
det bara är upp till individen huruvida man når framgång eller inte, kan man se att det
uppstår en diskrepans mellan denna bild och vad individen har möjlighet att förverkliga.

Hon menar vidare att ur detta perspektiv anser hon att projektets elever har ganska små krav på
tillvaron. Flertalet strävar inte efter att göra ”karriär” utan ambitionen är främst att skaffa sig en
utbildning som ska leda till ett arbete och därigenom klara av att försörja sig själv. Viljan att
försörja sig själv utmynnar i viljan att återta kontrollen över sitt liv, att bli en aktör i skapandet av
sin framtid.
Tankar om det livslånga lärandet har en tendens att fokusera på högre studier såsom
högskola och liknande. Däremot om livslångt lärande skall kunna inbegripa samtliga av
samhällets medlemmar krävs det en utgångspunkt att olika individer har olika behov och
förutsättningar samt att behoven förändras över tid. Det bör därmed vara av underordnad
betydelse i vilken form och av vem som utbildningen bedrivs. Skolverkets rapport det livslånga och
livsvida lärandet menar att för att nå samtliga i samhället måste man se längre än att utbildning ska
ske på formellt vis. Rapporten menar vidare att det därför är viktigt att se att fortbildning kan ske
i många andra miljöer och att det därigenom är av stort värde att det formella
utbildningssystemets monopol släpps och att man satsar på att expandera utbildningssystemet
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genom att erkänna lärande utanför det formella systemet. 86 Det är även mycket viktigt att satsa
på vuxenutbildningar för att bryta trenden för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet.
87

Lärlingsutbildning som åtgärds - och utvecklingsprojekt
Ungas Yrkesrevanschs elever har mestadels uttryckt sig mycket positivt kring projektets
utformning samt upplever att lärlingsutbildning innebär en lärostil som passar dem som individer.
Eleverna har även uppvisat mycket goda resultat inom karaktärsämnena och anser själva att de
utvecklats som individer under projektets gång. De elever som valt att läsa in kärnämnena har
även de presterat oerhört bra med tanke på att de tidigare av omgivningen, samt av sig själva,
betraktades som ”misslyckade” i skolan. Vilka faktorer inbegrips då i Ungas Yrkesrevansch som
tydligen inte fanns i elevernas tidigare skolgång? För att kunna besvara denna fråga kommer jag
först och främst kortfattat diskutera olika sätt att se på kunskap samt vad som inbegrips i praktisk
kunskap. Sedan kommer jag resonera kring praktisk lärande och hur det upplevts. Slutligen
kommer jag att knyta det praktiska lärandet till socialt lärande för att påvisa vilken social betydelse
projektet har fått för dess elever.

Vad är kunskap?
Projektet Ungas yrkesrevansch med sin moderna lärlingsutbildning utgår främst från tanken om
praktisk kunskap samt att vissa personer har lättare att ta till sig och tillämpa praktiskt kunnande.
Vad innebär då begreppet kunskap?
Kunskap är ett vedertaget begrepp i dels vetenskapliga sammanhang, dels i vardagslivets tal
och diskussioner. Vad som dock inryms i begreppet kunskap varierar på grund av tid och rum,
det är således kontextuellt betingat. Ursprungligen härstammar kunskap från orden; kunna, kan
och skapa. Förr i tiden handlade kunskapen främst om att erhålla lärdomar som var viktiga för att
överleva och kunskap överfördes från den äldre generationen till de yngre.
Kunskapsöverföringen skedde således genom vanor, berättelser, traditioner och synsätt. 88
I dagens samhälle görs ofta en gränsdragning mellan teoretisk och praktisk kunskap vilket
beror på vår traditionella kunskapssyn med härstamning från det antika Grekland. I antik grekisk
filosofi delades världen upp i ande/materia, kropp/själ och hand/hjärna där det mer andliga
teoretiska betraktades som renare och ”högre”. Enligt västerländsk tradition betraktas därmed
teoretisk kunskap som något finare och svårare än praktisk kunskap. Teoretisk kunskap kan
betraktas som en allmängiltig, vetenskaplig kunskap som består av formulerade regler. Tanken är
att teoretisk kunskap främst är verbaliserad och överförs genom samtal och böcker. Praktisk
kunskap däremot betraktas nästintill som en tyst kunskap, det vill säga något som förmedlas
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genom handling och som främst handlar om att kunna göra något snarare än att veta något. 89
Uttrycket ”tyst kunskap” har dock kritiserats på grund av att all kunskap kan sägas vara
verbaliserad. Även om kunskapen inte främst uttrycks och förmedlas genom ord kan kroppsspråk
och signaler betraktas som ett språk. Åtskillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap har även
kritiserats då dessa kan ses som två sidor av samma mynt. Även praktisk kunskap innehåller
teoretiska fragment å vice versa.
Denna uppdelning mellan praktisk och teoretisk kunskap har till stor del påverkat utformningen
av vårt traditionella utbildningssystem samt hur vi ser på lärande.

Vad är praktiskt lärande?
Begreppet lärande kan, enligt en mycket allmän definition, sägas vara något som händer som gör
att en individ, mer eller mindre medvetet, ändrar uppfattning eller skapar sig en föreställning
kring något genom reflektion, tanke och/eller handling. Individen lär sig alltså en kunskap, vilket
kan bestå av en teoretisk kunskap, en praktiskt kunskap eller etisk lärdom. Att lära sig något
innebär sedan att individen erhåller en kompetens att utföra vissa saker, exempelvis att läsa, spela
fotboll, snickra eller att man ska passa tider. 90
Vad är då egentligen praktiskt lärande och hur skiljer sig detta från teoretiskt lärande?
Teorilärande betraktas ofta som något som förekommer inom formell utbildning såsom den
traditionella skolan. Praktisk erfarenhetslära antas istället främst ske ute på en arbetsplats och kan
betraktas som ett sätt att lära sig ett hantverk samt att socialiseras till ett visst yrke. 91 I arbetslivet
handlar socialisation främst om att anpassa sig efter de beteenden och attityder som finns på den
specifika arbetsplatsen.
Kvale och Nielsen menar att praktiskt lärande främst sker genom övning, utövning,
repetition samt ofta är implicit. I praktiskt lärande är även observation och imitation viktiga
beståndsdelar där den okunnige lär av den kunnige. Flera av eleverna framhåller att de har lättare
att förstå och ta till sig nya kunskaper genom att observera någon annan och sedan försöka själv.
De menar även att de, i jämförelse med grundskolan och/ eller gymnasiet, har getts mycket mer
tillfälle till övning, vilket beskrivs som grundläggande för att lära sig ett nytt handgrepp.
Att lära genom att iaktta och imitera medför en visst övertagande av stil, det vill säga att
lärlingen börjar identifiera sig såsom hantverkare. Identifikation är därmed viktig i det praktiska
lärandet och relationen mellan lärling och handledare elementär för lärlingens yrkesmässiga samt
sociala utveckling. 92 Flera av eleverna framhåller att de blev inspirerade av handledarens
yrkesstolthet och att de mer och mer började uppleva samma stolthet inför hantverket. Denna
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upplevda stolthet inför dels hantverket som sådant, dels för sitt eget framåtskridande resulterade i
att de började känna en starkare samhörighet med handledaren och därigenom även började
uppleva sig själva som yrkesmän.
Praktiskt lärande innebär även ett kroppsligt lärande, handgrepp och praktiska
tillvägagångssätt utvecklas genom övning till att bli en vana som sedan kan sägas bli ett kunnande
som sitter i kroppen och dess rörelser. Kroppen kan därmed betraktas som ett lärande subjekt
som, mer eller mindre omedvetet, kan överta praktiska kunskaper från andra individer. Vissa av
eleverna beskriver just detta kroppsliga kunnande som grundläggande för dels sitt
framåtskridande som yrkesman, dels för känslan av förståelse och motivation. De menar att de
upplevt det som häftigt att erfara att en viss rörelse eller handling sitter i kroppen, att handen vet
och kan utföra ett hantverk.
En annan utmärkande del av praktiskt lärande är att lärandet och användandet av det lärda
är integrerade, det vill säga en lärling lär sig genom att praktiskt utföra ett arbetsmoment. Flera
elever framhåller att direkt kunna se resultatet av sina ansträngningar bidrar till en känsla av
sammanhang och mening. De kunskaper som handledaren förmedlar får därmed en praktisk
betydelse för lärlingen.
För de ungdomar som tidigare avskytt skolans prov, betyg och bedömningar har nu i regel
inga problem med att höra och ta till sig handledarens åsikter och omdömen kring honom eller
henne. Detta kan bero på att utvärdering i lärlingsutbildningen främst sker i arbetssituationen, då
praktiskt lärande inte bygger på en åtskillnad mellan lärande och användandet av lärandet.
Lärlingen upplever därmed inte utvärderingen som ett hinder utan istället som något som
förbättrar och underlättar arbetet.
Något som också framställs som positivt i lärlingsutbildningens utformning är det ansvar
som tidigt läggs på eleven. Lärlingen är ofta på en tidig basis en deltagare i arbetsplatsens
produktion och går från ett perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av
praxisgemenskapen. Därmed får lärlingens hantverk omedelbara konsekvenser för arbetsplatsen
vilket skänker lärlingens arbete betydelse och allvar.

Praktiskt lärande intimt sammankopplat med socialt lärande
Praktiskt lärande kan sägas vara intimt sammankopplat med socialt lärande. Socialt lärande utgår
från att det sker ett socialt samspel mellan människor. För lärlingarna i projektet Ungas
yrkesrevansch har det inneburit att de dels har haft en social och yrkesmässig förebild i
handledaren att observera och imitera samt att de genom gemenskapen på arbetsplatsen har
socialiserats till vissa normer, värderingar och kulturer. Lärlingsutbildning kan därmed sägas likna
det lärande som sker i den primära socialisationen då det har präglats av ett lärande som är
situerat i ett samspel mellan den kunnige handledare och den okunnige lärlingen vilka sedan
agerar tillsammans i en nära fysisk och social gemenskap. 93 För projektets elever som, till viss
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del, har haft bristande kunskap om sociala samspelsregler har lärlingsutbildningen på så vis
kommit att bli något av en resocialisation.
I projektet har det, som tidigare nämnt, tydligt framgått att ett flertal elever har haft
bristande kunskaper kring sociala normer och förhållanden ute i arbetslivet. Saker som att passa
tider och höra av sig vid avvikelse från arbetsplatsen har inte varit en självklarhet för många av
projektets elever. Det går därmed att påstå att eleverna, innan projektet, har haft en bristande
social kompetens. Med ordet social kompetens menar jag de färdigheter, inlevelse och kunskaper
som krävs för att eleverna skall kunna delta i den praxisgemenskap som arbetsplatsen innebär.
Social kompetens är däremot beroende av kontextuellt sammanhang, det vill säga beroende av
var, när och hur. 94 Eleven kunde därmed ha en social kompetens i sitt kompisgäng, men visste
däremot inte vilka sociala regler som gällde på en arbetsplats. Projektet Ungas yrkesrevansch kan
därmed sägas ha utökat dessa ungdomars sociala kompetens att även innefatta vad som krävs i
arbetslivet och på en arbetsplats. Handledaren har här innehaft en stor social betydelse, då denne
inte bara har agerat som yrkesmässig rollmodell utan även som social förebild.
I Ungas yrkesrevansch har den sociala dimensionen minst sagt varit lika viktig som den
yrkesmässiga. Eleven har erbjudits en individuellt anpassad utbildning, kontinuerligt stöd samt
har fått, genom arbetsintegrerad utvärdering, en ständig bekräftelse på att dennes kunskaper är
värda något samt att han eller hon utvecklas framåt. Melin hänvisar i rapporten Vinna eller
försvinna till Ramström som menar att identifikation med vuxna utanför hemmet är mycket viktigt
för ungdomar. För att kunna skapa sig en positiv självbild och självförtroende är det även
mycket betydelsefullt att vuxenvärlden ger tydliga signaler till ungdomen att han eller hon behövs.
Han framhåller även att det speciellt är oumbärligt för de unga som tidigare har haft svårigheter
att anpassa sig i exempelvis skolan och som även kanske har erfarenheter av bristande sociala
relationer med vuxna. Dessa ungdomar har i regel ett mycket stort behov av stöd i deras
identitetsbildning. 95 Handledaren, och i viss mån utbildningssamordnaren, har här haft en
betydande roll då han eller hon fått gestalta en vuxen förebild, någon som ger uppmuntran och
bekräftelse men samtidigt satt gränser och avkrävt att eleven börjar ta eget ansvar.
Projektet Ungas Yrkesrevansch har betraktat motivation som en nyckel till framgång. För
att dessa ungdomar som tidigare ”misslyckats” i skolan skall ha utvecklats till duktiga hantverkare
och i flera fall bryta med ett destruktivt handlingsmönster har det krävts en individuell motivation
och vilja. Projektet har, genom stöd och motivationsfrämjande arbete, gjort allt för att hjälpa den
enskilde individen att bibehålla sin motivation, eleverna har dock varit tvungna att ta mycket eget
ansvar. Karlsson och Larsson menar att motivation är en starkt bidragande faktor till lärande.
Med ordet motivation inbegrips en rad olika faktorer såsom nyfikenhet, kunskapstörst,
meningsfullhet, arbete, pengar, individuella mål, makt, frihet samt trygghet. Dessa ord är även
tydliga och framträdande i intervjuerna med eleverna. Deras motivation till att utvecklas till
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duktiga hantverkare grundas främst i vetskapen om att det leder till arbete och självförsörjning
som i sin tur antas resultera i trygghet, makt över sin tillvaro och individuellt oberoende. 96
Karlsson och Larsson menar vidare att det även existerar faktorer som kan fungera som
hinder för individuellt lärande. De menar att den första inställningen till lärande i regel styr hur
man i fortsättningen betraktar lärande och sig själv som en lärande individ. De första
erfarenheterna bestämmer således det fortsatta förhållandet till lärande och utbildning, samt
reglerar ambitionsnivån och utbildningsintresset. 97 Som jag tidigare nämnt skapar skolan, krasst
uttryckt, vinnare och förlorare på ett mycket tidigt stadium. Den som då tidigt beskrivs som
”misslyckad” i skolan kommer vidare att, av omgivningen och av sig själv, betraktas som en
förlorare. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för det framtida lärandet. Ett dåligt
självförtroende samt bilden av sig själv som en obildbar individ kan påverka både förmågan och
lusten till att lära. Flera elever menar att de tidigare såg sig själva som ”dumma” och ”korkade”
vilket medförde att de till en början inte riktigt vågade tro på sig själva och sin förmåga. Att
arbeta med att förändra och omvärdera dessa negativa attityder har krävt mycket arbete för den
enskilde individen. Utbildningssamordnarna, handledarna samt psykologen har här haft en stor
betydelse då de uttryckligen visat att de tror på elevens förmåga, gett bekräftelse och positiv
respons samt gett ett kontinuerligt stöd i händelse av motgång. Genom detta stöd samt stora
individuella ansträngningar har ett stort antal elever förändrat sin självbild på så vis att de numera
betraktar sig själva som lärande individer förmögna att ta till sig nya kunskaper. Detta har även
tydliggjorts i och med att ett stort antal elever har valt att läsa in kärnämnen och även uppvisat
mycket goda resultat. Att dessa ungdomar nu ”klarar av” att erhålla betyg i de ämnen de tidigare
misslyckats i tyder på en förändrad syn på sig själv som lärande subjekt och även en förändrad
attityd till utbildning. Flera elever framhåller att de i dag kan se värdet av att ha ett fullständigt
gymnasiebetyg, vilket i sin tur tyder på en förändrad inställning till framtiden. Flera elever menar
att de nu vågar se ljust på framtiden samt vågar börja planera mer långsiktigt. Vissa elever delar
med sig av planer som inkluderar att läsa på folkhögskola, högskola, starta eget och även att
arbeta utomlands. Planer och målsättningar de för två år sedan inte ansåg möjliga att uppnå. De
vågar nu helt enkelt tro på sin egen förmåga, något jag anser vara en mycket stor behållning från
projektet.

Reflektioner kring projektet
Under denna rubrik avser jag lyfta några tankegångar som väckts under projektets gång som jag
anser vara av värde att reflektera kring. Detta dels för att erhålla förståelse för vissa fenomen i
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projektet, exempelvis rörande avhopp, dels för att föra resonemang och tankar vidare till liknande
verksamheter.

Begrepp och stigmatisering
Att försättas i en social position som avvikare och även benämnas som en människa ”utanför”
samhälliga system kan, som jag tidigare nämnt, leda till självuppfyllande profetior. Med detta
menas att individen utifrån andras bemötande och förväntningar själv kan börja tolka och
acceptera sin sociala position och agerande som avvikande. Det sker således en internalisering av
omgivningens föreställningar och förväntningar. Detta påverkar givetvis självbilden och kan leda
till att individen bli låst in i en social roll. 98 Att betrakta sig själv utifrån andras ögonen och
därifrån skapa sig en förståelse för sin egen sociala position, möjligheter och begränsningar i
samhället har varit framträdande i samtalen med projektets elever.
Jag anser därmed att det är av stort värde att lyfta fram är hur diverse begrepp och
kategoriseringar används i arbetet med denna grupp ungdomar. Begreppet ”unga utanför”
myntades till stor del genom Leif Lindes utredning med samma namn och var till för att ringa in
en grupp unga som befinner sig utanför det samhälliga systemet. Denna grupp unga blev sedan
även målgrupp för projektet ”Ungas yrkesrevansch”. Inom och runt om projektet har dock
denna teoretiska benämning kommit att bli ett närmast vardaglig begrepp för att beskriva den
grupp ungdomar som projektet har arbetat med. Frågan är dock när dessa ungdomar slutar att
vara ”Unga utanför”. I enlighet med Leif Lindes definition av ”Unga utanför” skall det vara
ungdomar som ej arbetar, studerar eller har en känd sysselsättning. Projektets deltagare har dock
utbildats till hantverkare genom en lärlingsutbildning och kan således inte längre inbegripas i
”Unga utanför” som kategori. Anledningen till att jag tar upp detta är att jag tror att det krävs en
diskussion kring hur diverse kategoriseringar används. Begreppet ”Unga utanför” har en negativ
klang, den indikerar och antyder utanförskap och marginalisering. Att då inräknas i den kategorin
kan förstärka och bekräfta en negativ självbild. Som Leif Linde påpekar är flertalet ungdomar i
denna kategori själva medvetna om sitt utanförskap, vilket påverkar individens självbild samt
agerande. Någonstans måste dock utanförskapet brytas. Därför borde det varit passande att inte
ha benämnt projektets deltagare som ”Unga utanför”. Jag anser även att dessa tankar bör
diskuteras i projekt som riktar sig till samma målgrupp. Däremot måste jag framhålla att i
diskussion med projektledningen kring detta begrepp upplevde jag en öppenhet och en vilja till
att ta till sig av dessa tankegångar. Jag anser även att projektet vidare i, bland annat, utarbetning
av informationsmaterial samt vid slutseminariet förhöll sig problematiserande kring begreppet.

Avhoppsanalys
Projektet Ungas yrkesrevansch har fått erfara två avhoppsperioder. Den första inträffade relativt
tidigt i projektet och beskrivs som en konsekvens av ovilja att ta studiemedel, psykosociala
98
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problem, bristande motivation till att utföra en lärlingsutbildning samt ovana att arbeta 40timmars vecka. Den andra inträffade däremot förhållandevis sent i projektet, rättare sagt under
sommaren och tidig höst 2006. Denna avhoppsperiod beskrivs som mer oväntad och plötslig.
Arbetsgruppen upplevde även de senare avhoppen som en större motgång och förlust då tidigare
motiverade och duktiga lärlingar plötsligt valde att hoppa av sin utbildning. Den senare
avhoppsperioden är även, för arbetsgruppen, svårare att förklara. De menar att faktorer såsom att
sommarens semesterperiod innebar en viss uppluckring av fasta rutiner, återfall i drogmissbruk,
ovilja till att ta studiemedel för att utföra ett arbete samt psykisk oro inför framtiden kan ha
bidragit till avhopp.
Jag anser att vissa avhopp kan förklaras med svårigheten att helt frigöra sig från tidigare
sociala relationer och den självbild som utvecklats utifrån den sociala position man tidigare
innehaft. Kvale och Nilesen talar om deltagarbana, vilket betecknar den väg en lärling får följa in i
en praxisgemenskap. 99 Vägen in i att bli en fullvärdig medlem av exempelvis en arbetsplats och
dess produktion går, som tidigare nämnt, från ett perifert deltagande till att allt mer utföra sina
arbetsuppgifter självständigt och erfaret. Denna väg kan dock kantas av svårigheter som inte bara
beror på praktiskt handlag. Att påbörja en ny bana kan strida mot tidigare föreställningar kring sig
själv och sin sociala existens. Dessa gamla, ofta nedsättande och destruktiva, ”sanningar” om sig
själv kan göra sig gällande främst vid tillfällen av tillfälliga motgångar. Det kan då även vara lätt
att falla tillbaka till gamla handlingsmönster. I projektet har det även framkommit att perioder av
framgång kan utlösa gamla destruktiva beteenden. Ett flertal elever har visat sig ha svårt att
hantera individuell framgång och tenderar att närmast förstöra för sig själva när det går allt för
bra. Detta kan tyda på en rollkonflikt, att i framgången inte känna igen sig själv och sin sociala
position. Det kan därmed upplevas som en lättnad att falla tillbaka till, och delvis gömma sig
bakom, en inrotad social position där misslyckande är en del av självbilden. Det krävs därmed
mycket stöd och vägledning från utomstående, i detta fall främst från utbildningssamordnare
samt psykolog, för att orka ta sig förbi dessa negativa ”sanningar” om sig själv och våga utveckla
en ny självbild där förmåga till framgång tillåts finnas. Vissa elever har dock inte orkat ända fram.
En annan viktig faktor för att förklara avhopp är just studielånet. I samtal med eleverna
framkommer det en mycket negativ inställning till CSN. Många menar att de till en början var
skeptiska till att ta studielån, men att de efter ett tag upplevde lånet som en investering i en
utbildning som i förlängningen skulle komma att resultera i arbete. Denna upplevelse kan
betraktas som viktig på två sätt. Först och främst upplevdes försenat studiemedel samt ej
samarbetsvilliga handläggare på CSN som ett svek. Eleverna menar att när de äntligen vågade ta
studielån och därigenom skuldsatte sig för en utbildning så fungerade inte systemet. En elev
menade att det kändes som ett ”skämt”. Projektets elever har varit beroende av sitt studielån för
att kunna försörja sig själva och när det inte har fungerat har vissa valt att hoppa av. Det är därför
viktigt att framhålla att CSN och studiemedelsutbetalning måste fungera för denna målgrupp för
att bibehålla deras förtroende för systemet. För det andra kan upplevelsen av lån som en
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investering för framtida arbete ses som en viktig orsak till avhopp då projektets utbildningslängd i
vissa fall har betraktas som för kort för att erhålla tillräcklig kunskap inom yrket för att direkt
efter projektet kunna få en anställning. Detta har lett till en osäkerhet där flera elever har
resonerat som så att om jag inte kan bli garanterad arbete efter projektslutet är det lika bra att jag
hoppar av nu och inte skuldsätter mig mera. Att inte kunna erbjuda eleverna en tillräckligt lång
lärlingsperiod är olyckligt då en av projektets främsta erfarenheter är just hur beroende denna
målgrupp ungdomar är av långsiktighet och kontinuerlighet.

Mål och målformuleringar
I granskande av projektets resultat anser jag även att det är intressant att beakta synen på mål
samt skillnaden på formella och informella målformuleringar. I samtal med olika aktörer som
inbegrips i projektet har det framkommit ett antal olika sätt att se på mål, där det formella målet
på 50 deltagare kvar på arbetsplatsen vid projektets slut enbart är en del av det man vill
åstadkomma. Utbildningssamordnarna har haft ett avsevärt högre informellt mål vad gäller att ha
kvar deltagare i projektet och därigenom upplevs sommarens avhopp närmast som ett nederlag.
Kärnämneslärarna har i sin tur främst strävat efter att så många elever som möjligt skall erhålla
studentexamen och har därigenom förespråkat kärnämnesundervisningen. Projektledaren har i
sin tur som framträdande mål att föra vidare tankar, erfarenheter och arbetsmodeller som
utvecklats under projektet och på så vis kanske medverka till en fortsättning i någon form.
Psykologen har å andra sidan främst sett till elevernas psykiska hälsa och välbefinnande och har
på så vis haft ett något annorlunda mål med sitt arbete. Som hon själv uttrycker det:
ett bättre fungerande, hitta fram till det de vill och hjälpa dem på vägen mot det. Det
har ju hänt att någon man jobbat med ändå hoppar av och det kan man kanske tycka att
det är ett misslyckande från projektets synpunkt så är det inte helt säkert att det är det
för den här personen eller för mitt arbete.

Olika sätt att se på mål kan även vara en del av de diskrepanser som kan uppkomma inom ett
projekt. Inom detta projekt har konflikter främst uppstått mellan utbildningssamordnare och
kärnämneslärare. Dessa oenigheter handlar dock inte enbart om olika sätt att se på mål utan
grundas främst i olika sätt att betrakta kunskap. En kärnämneslärare menade att utan en
studentexamen är ungdomarna så gott som uträknade i samhället samt att utan gymnasiebetyg
minskar valfriheten senare i livet. Utbildningssamordnarna menade dock att huvudsakligt syfte
med projektet är att ge ungdomarna en yrkesutbildning som i förlängningen skall resultera i
arbete. Denna diskrepans kan tolkas som en konflikt mellan den akademiskt inriktade skolvärlden
och den mer företagsinriktade hantverksvärlden där en viss kraftmätning har skett mellan vad
som skall betraktas som riktig kunskap samt vilken kunskap som är viktigast att inneha i det
vardagliga livet. Dessa meningsskiljaktigheter har varit viktiga att diskutera för att tillsammans
kunna komma fram till bra och hållbara lösningar. Dessa diskussioner hade dock kunnat utföras i
ett tidigare skede för att förhindra konflikter i arbetsgruppen.
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Deltagarna har i sin tur också haft mål med sitt deltagande, där målen i allra högsta grad är
individuella och specifika för den egna personen. Vissa har som högsta prioritet att komma ut i
arbete, vissa vill studera vidare och vissa har som högsta målsättning att få ett sammanhang och
lugn i tillvaron. Jag tror, vid sidan av att mäta formella mål, att det kan vara viktigt att just
reflektera kring olika informella målbildningar i bedömningen kring huruvida ett projekt skall
anses lyckat eller inte. Ur detta perspektiv kan man se att en stor andel ungdomar som inte
erhållit anställning eller skall studera vidare ändå känner sig positiva inför framtiden. Vissa
framhåller även att de planerar att läsa vidare till hösten men vill exempelvis först ut och resa. I
samtal med eleverna framkommer även att flera har bytt umgängeskrets för att komma ifrån
kriminalitet och droger, har fixat egen bostad samt har själva börjat ansvara för sin egen ekonomi.
Eleverna har således påbörjat processen att ta kommandot över sina liv samt har vuxit i
självkänsla, något som indikerar att effekterna av projektet är större än vad som framgår av
statistik.

Reliabilitet i bedömningar
Betygssättningen av gymnasiekurser i projektet Ungas Yrkesrevansch har tillgått på följande sätt;
utbildningssamordnarna har ansvarat för att sammanställa ett betygsunderlag tillsammans med
handledare och ibland även eleven själv. Till stöd har funnits kursplanernas betygskriterier och
den individuella yrkesplan som utarbetats för varje elev. Utbildningssamordnarna har
sammanställt underlagen i betygskataloger som skickats till Utbildningsförvaltningen för
godkännande av ansvarig rektor och registrering. I denna process har handledarna haft
huvudansvaret för bedömningen/valideringen av elevens yrkeskunskaper. Som jag framhöll i
avsnittet Att skifta från rollen som handledare till bedömare 100 kände många handledare, åtminstone till
en början, sig osäkra i rollen som summativ bedömare. Flera ansåg att begreppet validera var
svårtytt och de ansåg även att de inte besatt den teoretiska kunskapen att validera och betygsätta.
Däremot menade samtliga att de om några kunde bedöma huruvida eleven klarade av yrket eller
inte. Flera framhöll även att utbildningssamordnaren fungerade som ett bra stöd i
betygssättningen. Vad man däremot kan fråga sig är huruvida handledarnas bedömningar kan
sägas vara reliabla? Det vill säga om någon annan genomför samma bedömning, kommer
bedömningen att bli densamma, eller åtminstone snarlik? I intervjuerna med eleverna har det
framgått två olika åsikter kring betygssättningen, den ena är att betygssättningen har känts bra
och utvecklande, den andra att den uppfattas som rörig och inte speglar vad eleven verkligen kan.
Detta kan givetvis bero på huruvida eleven är nöjd med sitt betyg eller inte, men det kan dock
även påvisa en viss variation i kvalité i genomförandet av betygssättning. Att som elev känna att
ens handledare är osäker kan i sin tur medföra en osäkerhet hos eleven inför betygets relevans,
innebörd och värde.
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Handledarnas osäkerhet inför att sätta betyg kan även baseras på att ingen av
utbildningssamordnarna hade tidigare erfarenheter av att utarbeta studieplaner och/eller utföra
betygssättningar. Utbildningssamordnarna framhöll i sina intervjuer att det till en början var svårt
att utarbeta kursplaner och yrkesplaner till bra kvalité och att första betygstillfället var lite
trevande. De menar däremot att de med tiden har blivit skickliga på dels att utarbeta planer, dels
att stödja handledare i deras bedömningar. Arbetsgruppen och projektledningen framhåller att de
under projektet har utvecklat ett väl fungerande system att validera och bedöma elevernas
kunskaper där utbildningssamordnaren språkligt får ”tolka” innehållet i kursplanerna och
betygskriterierna så att handledaren kan göra en rättvis och bra bedömning. Eleverna från Ungas
Yrkesrevansch får även med sig sin yrkesplan från utbildningen, vilket är ett dokument som
lättbegripligt redovisar elevens hantverkskunskaper och som främst riktar sig mot
hantverksbranschen. Eleven får därmed med sig dubbla dokument som beskriver hans eller
hennes färdigheter inom yrket, vilket måste betraktas som unikt.
Jag vill dock ändå framhålla vikten av att i framtida projekt och verksamheter fortsätta
diskussionen kring att betygsättning innebär en stor makt, vilket i sin tur innebär ett stort ansvar.
Trots att det i Ungas Yrkesrevansch har funnits riktlinjer att utgå från, som de kriterier som finns
i gymnasiekurserna samt branschens krav, har handledarna inom ramarna för dessa riktlinjer haft
relativt fritt spelrum. Alla bedömningar är givetvis subjektiva och även utbildade lärare gör olika
bedömningar. Det hade dock kunnat vara av värde att innan första betygsättningen utbildat de
personer som skulle genomföra bedömningarna. En sådan utbildning hade kunnat innehålla vad
en bedömning är, hur en sådan blir så reliabel och giltig som möjligt samt hur man arbetar fram
kriterier osv. Handledarträffarna har på sätt och vis fungerat som ett forum till att dels diskutera,
dels informera kring betygssättning, jag hade dock gärna även sett en mer formell
handledarutbildning. Handledarna har även haft boken Handledarnas bok till hjälp, men i
intervjuerna med handledarna framgick det att nästan ingen hade läst igenom den, vilket
förklarades med att de inte hade tid och dylikt.
Jag vill även poängtera värdet av att innan ett projekt avsätta tid för förberedelse, i detta fall
för att bland annat ha utarbetat en fungerande mall för yrkes- och kursplaner. Flera av
utbildningssamordnarna menar att arbetsordningen blev något skev då arbetet med att upprätta
dessa planer nu kom efter att flera elever redan var utplacerad på en arbetsplats. Att det var rörigt
i början är även något som flera elever har framhållit, dels i enkätundersökningen, dels i
intervjuerna. Det var i början av projektet svårt att få klara besked och information som kändes
tillförlitlig. Detta har dock upplevts fungera allt bättre under projektets gång. Detta kan, till viss
del, bero på att Ungas yrkesrevansch har varit ett utvecklingsprojekt där tanken var att utarbeta
och vidareutveckla en lärlingsmodell, vilket medförde att det fanns många frågetecken i början
innan man arbetat fram en bra och passande metod. Arbetsgruppen prioriterade även, under
projektets gång, att lägga ner tid och energi på att finna individuella lösningar för projektets elever
och arbeta för att tillgodose deras önskningar och behov. Det är också viktigt att beakta att
projekt som arbetsform sker under en begränsad tidsperiod med begränsade medel där
prioriteringar måste utföras.
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Vissa elever framhåller dock att kommunikationen och informationen från projektet har
försvagats något mot slutet. Detta kan i sin tur bero på utbildningssamordnarnas ökade
arbetsbörda i och med uppstartandet av Hantverksakademins friskola hösten 2006. Höstterminen
har därmed inneburit mycket arbete för utbildningssamordnarna att implementera erfarenheter
och arbetsmodeller från Ungas yrkesrevansch i den ordinarie verksamheten. Att öka
samordnarnas arbetsbelastning mot slutet av projektet betraktar jag som allvarligt då det dels har
haft en negativ inverkan på projektets avslut såsom att tänkta aktiviteter ej har blivit av eller
planerats för sent, dels för att flera av utbildningssamordnarna har uttryckt att de under denna
period har mått både fysiskt och psykiskt dåligt.

Samhällsekonomisk reflektion
Samhällsekonomiskt behov av hantverkare
Medelåldern i många hantverksyrken är i dagsläget hög och det råder brist på arbetskraft. En av
anledningarna till denna brist är att det inte finns tillräckligt många unga som kan träda in i yrkena
och ersätta den äldre generationen. Att det inte finns utbildad ung arbetskraft beror till stor del på
brist på utbildningsalternativ. I dagsläget är mestadels av Sveriges yrkesutbildningar förlagda på
gymnasienivå. Gymnasiet har dock en övre åldersgräns på 20 år, vilket exkluderar de unga vuxna
som passerat denna åldersgräns. I förhållande med den samhällsaktuella tanken om ”det
livslånga” lärandet, vilket innebär att samtliga av samhällets medlemmar skall kunna erbjudas
utbildningsalternativ i alla livets skeenden, är denna begränsning i både utbud och ålder mycket
allvarlig. Yrkesutbildningarna på gymnasiet är även yrkesförberedande vilket exempelvis innebär
att en studentexamen på fordonsprogrammet inte innebär att du är en färdigutbildad
bilmekaniker. Det krävs således minst två år vidareutbildning efter avslutade gymnasiestudier
vilket även det är problematiskt då det existerar få eftergymnasiala yrkesutbildningar. För de som
inte har fullständiga gymnasiebetyg är inte heller dörren öppen till dessa eftergymnasiala
utbildningar då det krävs studentexamen för att bli antagen. Ett alternativ är att bli anställd som
lärling på ett företag, men på grund av att många hantverkare idag arbetar som ensamföretagare
eller på mindre firmor är det dyrt och tidskrävande att anställa en lärling. Projektet Ungas
Yrkesrevansch med modern lärlingsutbildning har löst detta genom att betala ut arvode till
handledare inom företagen, vilket har upplevts som mycket positivt. Detta innebär således att
Ungas yrkesrevansch är avsevärt dyrare än ordinarie komvuxutbildningar. Yrkesutbildningar är
även överlag dyrare eftersom det krävs mer teknisk utrustning, maskiner och arbetskläder. Detta
måste dock sättas i relation till situationen på arbetsmarknaden. AMS prognos visar att det år
2015 kommer att saknas ca 300 000 yrkesutbildade personer på arbetsmarknaden. Enligt denna
prognos kommer så många som 90 000 företag att försvinna om ingen är beredd att ta över
verksamheten. Denna brist på utbildad arbetskraft hotar redan idag att hämma branschens
ekonomiska utveckling då företag tvingas tacka nej till uppdrag, drabbas av mer och mer
sjukskrivningar på grund av arbetsbelastning samt får bekosta personalinhyrning. Andra problem
för hantverksbranschen är minskad konkurrenskraft på grund av löneglidning samt utflyttning av
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produktion. 101 Att företag vill anställa och utvidga sin arbetsstyrka, men inte kan, får inte enbart
negativa konsekvenser för företagen utan även för samhället i sin helhet, detta i form av förlorade
skatteintäkter. Den ökande arbetskraftsbristen medför således både företagsekonomiska och
samhällsekonomiska problem.
Det som även borde inräknas i värdet av att utöka utbudet av hantverksutbildningar samt
öka tillgängligheten för alla ålderskategorier är hur mycket samhället ekonomiskt sparar för varje
individ som kommer ut i arbete istället för att få försörjningsstöd eller liknande statligt bidrag. I
dag befinner sig i Stockholm stad, enligt USK, ca 4726 unga personer utanför arbetsmarknaden
och försörjs genom ekonomiskt bistånd. 102 En ung person som lever på försörjningsstöd och
som är i någon typ av arbetsmarknadsåtgärd kostar samhället ca 145. 000 kr om året (jmf
kostnaden 139 600 kr/år för en elev i Ungas yrkesrevansch). Det motsvarar således en kostnad
på ca 685 miljoner kronor om året. Utredningen ”Unga Utanför” vidhåller även att ytterligare ca
1000 ungdomar i Stockholm stad befinner sig i ett totalt utanförskap, det vill säga saknar helt
kontakt med samhällssystem som AMS, KUP, UG, stadsdelsförvaltningarna etc. Dessa
ungdomar riskerar att fastna i en permanent arbetslöshet. 103 Ungas Yrkesrevansch har även riktat
sig till unga vuxna utan fullständigt gymnasiebetyg vilka beskrivs av Fokus 05 som den grupp
ungdomar som har allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten menar vidare att
som ung drabbas av en längre tids arbetslöshet ökar risken att hamna i ekonomiska svårigheter
som vuxen. Fokus 05 påvisar även att gruppen ”unga vuxna utan fullbordat gymnasium” inte
kommer att minska under de kommande åren då det Individuella programmet idag är det näst
största gymnasieprogrammet (14 procent) där majoriteten av eleverna inte går vidare till ett
nationellt program. Fokus 05 menar att det är allvarligt att IV, som riktar sig till de ungdomar
som inte har gymnasietillbehörighet och som skall fungera som ett stöd för de som har det
svårare i skolan, har kommit att bli det näst största gymnasieprogrammet. 104 Detta påvisar, anser
jag, en utvecklingsriktning där allt fler ungdomar inte upplever sig passa in i skolan och inte heller
kan ta till sig den undervisning som där bedrivs. Frågan borde därmed inte vara huruvida vi har
råd att satsa på nya utbildningsalternativ utan istället; har vi råd att inte erbjuda dessa ungdomar
alternativa utbildningsvägar?
Projektet ”Ungas yrkesrevansch” har utbildat 57 unga vuxna som för ca två år sedan främst
försörjde sig genom ekonomiskt bistånd. Sammantaget har 39 elever vid projektets slut fått
arbete, tretton skall studera och sju ska starta eget. 81 procent av projektets elever anser själva att
de ser ljust på sin framtid och sina möjligheter att få jobb. Förhoppningsvis kommer dessa
ungdomar i framtiden kunna försörja sig själva genom arbete.
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Linder, Sofia, Vem vill ta över? – de företagsamma 40-talisterna går snart i pension, (Stockholm, 2005) s. 18ff

Liljeholm, Lena, Statistik om Stockholm, sociala förhållanden Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2005,Dämpad
kostnadsökning för ekonomiskt bistånd
2005, (Stockholm, 2006), s. 19
103 Linde, Leif, Unga utanför, slutbetänkande om unga utanför, ( Stockholm, 2003) s. 61
104 Zander, Susanne, Fokus 05 – en analys av ungas etablering och egen försörjning, ( Stockholm, 2005), s. 19
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I dagsläget är det svårt att påtagligt beräkna projektets ekonomiska förtjänster. Jag anser
således att det vore av värde att efter ca ett halvår, det vill säga sommaren/hösten 2007, utföra en
utvärdering med mer samhällsekonomisk fokusering. Det vill säga en studie om vilka direkta
ekonomiska effekter projektet har haft på samhällsekonomin, den offentliga ekonomin (kommun
och stat) samt för de unga vuxna som deltagit i projektet. Jag vill dock framhålla att i granskning
av ett projekts förtjänster bör inte heller enbart strikta ekonomiska variabler ingå utan även mer
kvalitativa, svårmätbara effekter som inverkan på hälsa, välbefinnande, stabilitet i tillvaron och
självförtroende. I denna utvärdering har fokus främst lagts på dessa faktorer och jag anser även
att i en framtida utvärdering kan det vara intressant att se till dessa.
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Avslutande reflektioner
Projektet Ungas yrkesrevansch har under sin två år långa projekttid utvecklat modellen för
modern lärlingsutbildning och anpassat den efter målgruppen unga vuxna (18-24 år) utan
fullständigt gymnasium, arbete eller annan känd sysselsättning. Utvecklandet av
utbildningsmodell har, bland annat, skett genom införandet av en tydligare introduktion med
möjlighet till arbetsträning, praktik och motivationsträning samt ett genom projektet kontinuerligt
stöd från utbildningssamordnarna. Utbildningssamordnare är även en yrkesprofession som
utvecklats under projektet och som har inbegripet ett stort antal arbetsuppgifter och
ansvarsområden. Samordnarna har fungerat som en länk mellan lärlingen, arbetsplatsen och den
egna organisationen, planerat och administrerat lärlingens utbildning, upprättat kursplaner och
yrkesplaner, men också tagit ett stort socialt ansvar. Flera elever framhåller i sina intervjuer att det
stöd och individuella engagemang som de erhållit från sin utbildningssamordnare har varit
mycket viktigt för deras utveckling, såväl yrkesmässigt som socialt. Relationen till handledaren
beskrivs även som betydelsefull då han eller hon har fungerat som en rollmodell för lärlingen, då
dels som yrkesman, dels som en social förebild.
Flertalet elever (86 procent) menar att de anser att lärlingsutbildningen har varit ett mycket
bra sätt för dem att lära sig ett yrke. Dessa ungdomar har tidigare ”misslyckats” i skolan, vilket
resulterat i ofullständiga, eller inga, gymnasiebetyg. I flera av elevernas berättelser framgår det att
deras tidigare ”misslyckande” ofta berodde på att de inte upplevde ett sammanhang i skolan och
att de inte praktiskt kunde se och förstå varför de skulle lära sig diverse saker. I Ungas
yrkesrevanschs lärlingsutbildning har de däremot direkt i arbetssituationen kunnat se resultatet av
sitt arbete samt direkt erhållit respons och utvärdering från handledaren. Detta har i sin tur väckt
engagemang och ambition hos eleverna att utvecklas inom yrket. Jag tolkar detta som att
projektets elevers motivation och intresse vilar på att kunna förstå varför en åtgärd utförs, att
kunna se och jobba efter ett tydligt mål och även kunna se och ta del av ett reellt resultat. Flera
elever framhåller även att yrkesutbildningen har medfört en stabilitet i tillvaron och en känsla av
kontroll över sin livssituation. Att utvecklas yrkesmässigt samt socialt på arbetsplatsen har även,
för flera, inneburit ett ökat självförtroende och ljusare syn på framtiden.
En annan viktig faktor är utbildningens förankring i näringslivet. Eleverna har arbetat ute på
riktiga arbetsplatser och på så vis skapat sig kontakter inom det yrke de utbildar sig till.
Handledarna har även uttryckt sig mycket positivt kring att genom utbildningen få vara delaktiga i
utvecklandet av nya hantverkare. Projektet Ungas Yrkesrevansch har därmed nyttjat den gedigna
kunskap som finns hos Stockholms hantverkare för att utbilda en ny generation yrkesutövare.
Ungas Yrkesrevansch är därmed såväl ett socialt projekt som ett utbildnings- och
utvecklingsprojekt som täcker ett antal politiska områden och mål, däribland
arbetsmarknadspolitiska. Projektet med sin utbildningsmodell tillgodoser även ett antal
ekonomiska behov på olika samhällsnivåer. För den enskilde individen (eleven) har projektet
fungerat som en möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, vilket i sin tur brutit en situation av
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utanförskap och marginalisering. För hantverksbranschen och näringslivet innebär projektet c:a
60 nyutbildade och duktiga hantverkare som är starkt efterfrågade och för Stockholm stad får
Ungas yrkesrevansch en samhällsekonomisk förtjänst då ett flertal ungdomar går från
bidragsberoende till självförsörjning.
Ungas yrkesrevansch har således utarbetat en väl fungerande utbildningsmodell för att
tillgodose det behov som idag existerar av praktiska yrkesutbildningar riktade mot ungdomar utan
fullständiga gymnasiebetyg. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Stockholm
stads Kompetensfond samt Stockholm stads Utbildningsförvaltning där ca 28 miljoner har
använt för att utveckla en lärlingsutbildning anpassad efter målgruppen ”unga utanför”. Berörda
intressenter har på tjänstemannanivå naturligtvis haft en avsikt att hitta en adekvat åtgärd för
målgruppen och som dessutom är ekonomiskt försvarbar för kommunen. Ett politiskt intresse
har också funnits från Stadshuset. Det som återstår att se är hur politiker nu vill förvalta den
framtagna åtgärden/modellen och därmed ta till vara både satsade utvecklingsmedel samt de
möjliga framtida besparingar/effektiviseringar som användandet/implementeringen av
densamma kan leda till för Stockholms kommun.
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Bilaga 2, Budget för projektet Ungas Yrkesrevansch
BUDGET FÖR PROJEKTET UNGAS YRKESREVANSCH 050115 - 061231
Kostnadsslag

totalbudget

budget etapp 1

budget etapp 2

Utbildning/utveckling
370 000

60 000

310 000

kurs, utbildning och seminarie

14 720 000

675 000

14 045 000

kurskostnad - handledararvode

13 175 000

455 000

12 720 000

kurskostnad - teori och språkstöd

420 000

10 000

410 000

validering mm - START

975 000

175 000

800 000

handledarutbildning

70 000

10 000

60 000

deltagarförsäkringar

80 000

25 000

55 000

studiebesök o resor

190 000

10 000

180 000

leasing/hyra

80 000

50 000

30 000

avskrivningar

50 000

50 000

15 410 000

845 000

studiematerial

delsumma

14 565 000

Deltagare
arbetsmarknadsstyrelsen

-

-

-

försäkringskassan

-

-

-

kommunen

-

-

-

annan

-

-

-

Delsumma

-

-

-

-

-

-

Konsult
proj koord
utb konsult

120 000

20 000

100 000

ekonomi konsult

510 000

80 000

430 000

psykologstöd (projektadm konsult)

540 000

130 000

410 000

1 170 000

230 000

940 000

8 899 080

1 499 080

7 400 000

extern personal

500 000

100 000

400 000

resor personal

100 000

10 000

90 000

9 499 080

1 609 080

7 890 000

hyra

635 000

140 000

495 000

lokalvård

71 000

20 000

51 000

el o värme

78 000

20 000

58 000

delsumma

784 000

180 000

604 000

tele

245 000

55 000

190 000

porto

120 000

30 000

90 000

kontorsmtrl

135 000

35 000

100 000

delsumma
Personal
egen personal

delsumma
Lokaler

Administration
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leasing hyra

295 000

85 000

210 000

avskrivningar

110 000

30 000

80 000

delsumma

905 000

235 000

670 000

marknadsföring/annonsering

40 000

10 000

30 000

informationsmöten

40 000

10 000

30 000

informationsmaterial

45 000

25 000

20 000

konferenser/mässor

45 000

15 000

30 000

delsumma

170 000

60 000

110 000

styrgrupp

20 000

5 000

15 000

utv konsult

200 000

50 000

150 000

slutrapport

60 000

delsumma

280 000

55 000

225 000

TOTALT

28 218 080

3 214 080

25 004 000

Intäckt

totalbudget g:a

Information/marknadsföring

Uppföljning/utvärdering

-

totalbudget

Medfinansiär
Kompetensfonden

9 320 000

9 320 000

Utbildningsförvaltningen

7 600 000

7 600 000

Stadsdelsförvaltningarna

3 235 772

ESF Mål 3

8 062 309

11 298 080

28 218 080

28 218 080

Total finansiering

-

60 000
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Bilaga 3, Elevers yrkesval

Fördelning yrkeskategori
Service, kultur och konst
Bygg och anläggning
Tillverkning och
reparatörsarbete
Operatörs och
monteringsarbete
Skönhet och vård

