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1 Sammendrag 

Tema for oppgaven er hvordan teoritrøtte ungdommer, som under videregående opplæring er 

på praksisbrev, opplever utviklingen av læringsidentitet i klasserommet og i verkstedet.  

Mine informanter er åtte gutter som etter ungdomskolen har fått muligheten til tidlig 

spesialisering, gjennom deltakelse på dette tilbudet. Guttene har derfor erfaringer både fra ti år 

i klasserommet, og fra to år i verkstedet under tiden de har vært på praksisbrev. Mitt 

teoretiske utgangspunkt er situert læringsteori (Lave og Wenger 1991,1998), og i oppgaven 

ser jeg på hvordan guttene opplever sin rolle som perifer legitim deltaker i de to 

praksisfelleskapene. 

Oppgaven handler om hvordan guttene opplever disse to praksisfelleskapene som 

læringsarena, og hva de gjør med utviklingen av deres læringsidentitet. Jeg ser også på om 

deres erfaringer med tidlig spesialisering, kan understøtte tilbudet om praksisbrev, som 

permanent frafallsforebyggende tilbud i videregående skolen. Oppgaven bringer fram 

ungdommenes egne erfaringer med praksisbrev, og ser på om dette kan være en alternativ 

læringsbane for teoritrøtte ungdomsskoleelever.  

For å få tak i guttenes egne opplevelser og selvforståelse, har jeg valgt en kvalitativ 

tilnærming og et semi-strukturert dybdeintervju, som metode fot datainnsamling. Jeg har 

intervjuet åtte gutter på praksisbrev, for å finne ut hvordan de opplever klasserommet og 

verkstedet som læringsarena. Jeg har også intervjuet guttens mentorer ute på verkstedene, for 

å få deres fortellinger om guttene. 

Dette er gutter som møter grunnskolen med naturgitt nysgjerrighet og lærelyst. Jeg finner 

stadig mindre av dette utgangspunktet oppover i skoleårene. En av guttene beskriver det som 

manglende skolevilje, noe jeg derimot ikke tolker som manglende lærelyst.  Et av funnene i 

undersøkelsen er at guttene opplever at skoleviljen «fader» ut i klasserommet. Lærelysten 

forsvinner ikke, men finner sine mestringsarenaer på fritiden. I garasjen og på gutterommet 

får guttene mye nyttig kompetanse i «mekking» og «gameing».  Guttenes opplevelse av ikke-

mestring topper seg i møte med ungdomskolen og karaktersystemet. Da blir avstanden 

mellom det lærerne forventer av kunnskap, og det de kan levere, synlig i form av dårlige 

karakterer og tilbakemeldinger. Guttene gir uttrykk for at de blir helt satt ut av 

prestasjonspresset i klasserommet. Hjemme blir også lekser et stort konflikttema, fordi 
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foreldrene maser, og oppleves som skolens forlengede arm. Undersøkelsen viser at guttene 

gradvis møter på større og større faglige utfordringer gjennom hele grunnskolen, og deres syn 

på egen evne til å lære og deres identitetsutvikling preges av nederlagene, mangel på 

anerkjennelse, manglende mestringsfølelse og tilhørighet i klasserommet. Samværet med 

venner, er det som holder hode over vannet i skolehverdagen.  

I oppgaven bruker jeg et sosiokulturelt perspektiv for å analysere læreprosessene i 

klasserommet og i verkstedet. Mine funn tyder på at guttene ikke møter sine optimale 

utviklingssoner, og de når ikke fram i forhandlinger om meningsfelleskap, i klasserommet. 

Situert læringsteori har begreper som beskriver gode læringsbaner, hvor guttene som legitime 

perifere deltakere blir tatt fra novice til fullverdig deltaker. I stedet opplever guttene at de 

sliter med å finne gode læringsbaner i klasserommet og at de gradvis blir ekskludert fra 

læreprosessene. Forklaringen kan være at guttene ikke blir fullverdige deltakere i 

praksisfelleskapet. Et funn i oppgaven er at guttene tar mye av skylden for dette selv, når de 

opplever at de ikke leverer, det lærerne forventer. Og det er ikke like enkelt å være «sin egen 

lykke smed», når det butter imot.  

Praksisbrev dukker i slutten av ungdomskolen opp som en mulighet for en mer praksisnær 

læringsbane. Guttene skifter da læringsarena fra klasserommet til verkstedet, og her går 

forhandlingene om meningsfelleskap mye bedre. Jeg finner at guttenes sine sterke sider passer 

verkstedet bedre enn klasserommet, her er de på hjemmebane og blir tatt på alvor. De får 

lærlingelønn, blir behandlet som de øvrige kollegaene og deltar progressivt mer og mer i 

autentisk produksjon. Dette gjør noe med guttene på flere måter, og i verkstedene skjer det 

ikke bare faglig læring. De blir god til å tømre, sveise, kjøre truck og håndtere unger på SFO, 

men deres identitet endrer seg også. De blir voksne og ansvarlige, og som legitim perifer 

deltakere blir de etter hvert fullverdige deltakere i praksisfelleskapene. Mentorene deres 

forteller likelydende fortellinger. Guttene framstår som godt inkludert i arbeidsfellesskapet i 

verkstedene. 

De gode læreprosessene finner jeg i verkstedene, hvor guttene møter mentorer og kollegaer 

som gir dem anerkjennelse, tillitt og respekt. Resultatene blir økt mestringsfølelse og større 

tro på seg selv. Tilhørigheten i verkstedet gir guttene selvrespekt, de vokser på det, og blir 

ansvarlige. Guttenes spiller mye bedre sammen med verkstedet, og gjennom mesterlære på 

verkstedene, finner jeg at guttenes faglige og personlige kompetanse øker mye. Jeg finner at 

mentorene er med på å bygge bro over deres nåværende og deres framtidige identitet. 
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Guttenes læringsidentitet og sjølforståelse får dermed ny næring, ny energi og drive, til å møte 

framtida med. Jeg antar at ungdommens identitetsutvikling kunne tatt en helt annen vei, uten 

tilbudet om tidlig spesialisering etter ungdomskolen. 

Praksisbrev er et tilbud til teoritrøtte ungdomsskoleelever som ønsker seg tidligere 

spesialisering. Dette kan være et riktig tiltak for å få flere gjennom videregående opplæring. 

Studien viser at de guttene på praksisbrev beskriver seg selv som teoritrøtte, og ønsker en mer 

praktisk læringsbane. Guttene velges ut på grunnlag av råd fra rådgivere i ungdomskolen, og 

med bakgrunn i svake teoretiske skoleresultater, men med praktiske yrkespreferanser. 

Intervjustudien viser at muligheten til tidlig spesialisering, gjennom deltakelse på 

praksisbrevforsøket rett etter 10 klasse, er et tiltak som kan bidra til økt gjennomføring. 

Guttene beskriver erfaringer som øker deres egen lærelyst, og dermed bidrar positivt til deres 

identitetsutvikling. Mine funn forteller at på verkstedet opplever guttene anerkjennelse, 

tilhørighet og mestring, i praksisfelleskap de føler seg hjemme i. Praksisbrev opplever guttene 

som en god og praktisk måte og gjennomføre videregående opplæring på. De ene dagen på 

skolen gjør at de opplever samhørighet med andre på praksisbrev, og med den øvrige 

elevgruppa på vgs.  

Frafallskategorien er mangfoldig, og ungdom har ulike grunner til hvorfor de faller fra. Jeg 

har valgt og konsentrere meg om den kategorien ungdom som «fader» ut, de som egentlig 

slutter før de kommer til videregående. Frafall er en prosess som går over tid (Markussen, 

2009), og mange av dem som faller fra, har i realiteten falt fra allerede i ungdomsskolen (K. 

Reegård m.fl. 2016) Frafall i videregående opplæring har holdt seg stabilt rundt 30% i tjue år. 

Å forstå hvorfor så mange faller fra, og hva som skal til for at færre slutter, er en viktig 

diskurs som denne oppgaven et innlegg i. 

Regjeringen har vedtatt at praksisbrev skal tilbys i alle landets fylker. Men implementeringen 

av tilbudet trenger mer institusjonalisert energi og driv. Parksisbrev kan bli potensielt frafalne 

og teoritrøtte ungdom med behov for mer praktiske læringsbaner, sin vei gjennom 

videregående opplæring. Tidligere forsøksordninger med mulighet til tidlig spesialisering, 

viste seg også å gi halvparten av deltakerne læreplass etter to år på praksisbrev. Mine funn, 

med støtte i tidligere erfaringer  med forsøk og med støtte i guttene egne erfaringer, tyder på 

at praksisbrev har potensiale til å bli en læringsbane for teoritrøtte ungdomsskoleelever med 

praktiske yrkespreferanser. Og dermed kunne være et viktig bidra til å forebygge frafall i vgo. 
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1 Forord 

Jeg vil takke flere for deres bidrag i dette prosjektet. Først og fremst de som lot seg intervjue, 

de åtte ungdommene og deres syv mentorer på arbeidsplassene. Jeg setter utrolig stor pris på 

at dere var villige til å dele deres erfaringer og opplevelser med meg. Og jeg håper, slik også 

mange av dere har ønsket, at dette også kan være nyttig for andre. Tusen takk, alle sammen. 

En viktig inspirasjon for oppgaven har vært min far sin historie. Som 15 åring dro han til sjøs 

og gikk gradene fra dekksgutt til kaptein. En læringsbane som starter med kun 7-årig 

folkeskole, påfølgende fartstid og mesterlære på ulike jernbåter i utenriksfart, til maritim 

utdanning i voksen alder, og til slutt som kaptein på egen skute. Dette var et alternativ for 

mange ungdommer helt fram til 80-tallet. Det senmoderne samfunnet kan ikke tilby slike 

læringsbaner i stor målestokk lenger, men jeg har tro på at det fremdeles er noen 

arbeidsplasser med noen av de samme kvalitetene, som også kan ta «dekksgutter» til 

«kapteiner» ved å bytte teoritrykk og akademia, med tidlig spesialisering og praksis. Det er 

tenkbart, at det i framtiden er bedrifter som kan bli offentlig godkjente opplæringsarenaer for 

tidlig spesialisering. 

Jeg vil også takke min alltid velvillig og hjelpsomme veileder, Kristinn Hegna, som også tok 

meg inn i det mer omfattende ungdomsforskningsprosjektet ”SAFETY VET”. Det er jeg 

takknemlig for, og det blir spennende og følge dette prosjektet videre. 

Jeg vil takke mine medstudenter og ansatte i Forskningsparken på Blindern for all mulig 

faglig og mental bistand underveis. 

Og ikke minst, min alltid tilstedeværende og hjelpsomme kjæreste og samboer. Uten deg 

hadde ikke prosjektet vært mulig. 

Takk også til elevtjenesten ved min arbeidsplass over 20 år. Uten dette oppegående 

praksisfelleskapet hadde jeg aldri hatt det erfaringsgrunnlaget som har gjort dette prosjektet 

mulig. 

Takk til mine foreldre, og mine barn som har støttet meg underveis. 

Kjell Bjarne Dahl  

18.mai 2016 
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2 Innledning 

 Bakgrunn 2.1

Jeg har bakgrunn som grunnskolelærer fra en nord-norsk kommune 1980-87, og husker godt 

at de guttene som allerede hadde bestemt seg for et liv som fisker, slet med skolelysten. Var 

det godt sjøvær, kom de rett og slett ikke. En selvopplevd historie fra denne tiden illustrerer et 

viktig poeng; Skolen gir ikke like stor mening for alle, den fungerer ikke som en like god 

læringsarena for alle, men det kan finnes alternativer. 

Rett før jul hadde vi juleverksted og alle elevene lagde juletrepynt.  Jeg gikk rundt blant elevene, og fikk øye på 

en kar fra 9 kl. nederst i hjørnet som tittet lengselsfullt ut av vinduet mot postkontoret. Dette var Ario, og jeg 

viste at han var aktiv med egen båt og fiskerier, stort sett på fritiden. Nå var det innsig av storsei på fjorden 

utenfor bygda. Jeg gikk bort til Ario og spurte hvordan han hadde det og hva han tittet så lengselsfullt etter. Han 

så opp fra pulten og mumlet første setning; «Æ kjikke ned på posthuse og æ veit at der ligg pakka med ein 

reservedel til påhængarn min» …Neste setning var det mer lyd i; «Å hær sett æ å kleppe ængla». 

Det må sies, at jeg lot Ario få fri resten av dagen. Jeg så han løpe ned til postkontoret, og 

videre ned til fiskebruket. Jeg antar at han sammen med arbeiderne på verkstedet, og med 

fiskerne på kaia, fant både mer mening og lærte mye mer, enn som «ængleklipper» på 

juleverksted i klasserommet. At Ario allerede i niende klasse var mer fisker enn elev, ble 

veldig tydelig gjennom denne hendelsen. Det er rimelig å anta at hans vilje til skolearbeid var 

mye mindre, enn for aktivitet knyttet til fiskerier. Ario ble etter hvert så lei, at han nesten ikke 

var på skolen i niende klasse. Jeg hadde hjemmeundervisning med han, for å ta han fram til 

godkjent vitnemål fra grunnskolen. Ved et hjemmebesøk traff jeg han ute i gaten med en 

fjernstyrt bil, utstyrt med bensinmotor. Denne hadde han satt sammen selv, etter en meget 

avansert teknisk beskrivelse, på tynt rispapir, med små skrift og på engelsk. Han hadde lånt en 

engelsk ordbok på biblioteket for å fullføre arbeidet. Vitnemålet fra grunnskolen fikk han, og 

det kom godt med, da han senere tok kystskipperutdanning. Et sertifikat han bestod med 

glans.  Ario er nå yrkesfisker, har egen sjark og torskekvoter verdt millioner. 

I hele min yrkeskarriere, som lærer og rådgiver, har denne historien fulgt meg, og gitt 

inspirasjon til både utvikling/gjennomføring av variert og tilpassede undervisningsmetoder, 

og av alternative og mer praktiske læringsveier. Historien om Ario illustrerer den slående 

forskjellen, noen elever synliggjør, når det gjelder læring i klasserommet og på verkstedet. I 
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klasserommet drømmer han og er reelt fraværende, på verkstedet er han aktivt til stede, ivrig 

deltaker og observatør. Jeg lurer på om han også nede på brygga endrer identitet, til å bli en 

av gutta på golvet. Og er ikke læring og identitet to sider av sanne sak, slik Lave og Wengers 

(1991,1998) situert læringsteori postulerer? Jeg tar denne tråden videre senere i oppgaven. 

Jeg har gjennom snart 40 års erfaring i utdanningssystemet, som lærer og rådgiver, klare 

antakelser av at Ario ikke er alene når han opplever noe som jeg tolker som bortebane i 

klasserommet, mens verkstedet er hjemmebane. Jeg har lenge vært nysgjerrig på hvorfor 

læring i verkstedet, her en nesten magisk virkning på teoritrøtte ungdommer som Ario.  

Alle guttene i mitt materiale opplever en alt for teoritung ungdomsskole, og teorien blir også 

med dem som prøver seg, inn i verkstedene i videregående opplæring. Det kan se ut som om 

guttene faller fra tidlig i skoleløpet, men at de holder ut, til tross for all motgangen. Jeg lurer 

på hva det er som allikevel holder dem på skolen, og hva dette har å si for deres utvikling av 

læringsidentitet. 

Min antakelse er at skolen med fordel kan bli breiere, mer praktisk, variert og fleksibel, for å 

kunne møte alle elevenes ulike behov for opplæring. Ulike elever, må behandles ulikt. Elever 

er forskjellige, lærer på ulikt vis, og skal i følge opplæringsloven, møtes med individuelt 

tilpasset opplæring fra første klasse. 

«Skolen skal gi alle elever, lærlinger og lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 

individuelt og i samarbeid med andre». (Opplæringsloven) 

Jeg er nysgjerrig på hvilke erfaringer mine informanter gjør på denne læringsarenaen, særlig 

hvilke forskjeller de opplever med klasserommet og senere med verkstedet, som arena for 

læring og identitetsutvikling. 

 Frafall 2.2

Et symptom på at noe er galt med utdanningssystemet, er det store frafallet i videregående 

skole. Dette går rett til kjernen av diskursen om enhetsskolen. Er det mulig innenfor 

enhetsskolen, å etablere alternative opplæringsveier med mer praktisk tilnærming til læring, 

som er mer tilpasset de teoritrøtte elvene?  Jeg har selv erfaringer med at tidlig spesialisering 

gjennom praksisbrevtilbudet, kan fungere som en slik læringsbane. Jeg spør om praksisbrev 

kan bli et viktig bidrag til å få flere til å fullføre videregående opplæring? 
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Dette prosjektet er knyttet til et større forskningsprosjekt om ungdom og yrkesopplæring; 

«SAFETY-VET» Prosjektmålet her er å utvikle kunnskap om forhold av betydning for 

oppnåelse av yrkeskompetanse, og for gjennomføring av videregående opplæring hos ungdom 

med potensiell risiko for avbrudd. Denne oppgaven ser med utgangspunkt i teoritrøtte gutters 

opplevelser, på hvilke strukturendringer som må til for å gi flere yrkeskompetanse, og om 

praksisbrev kan vær et slikt strukturtiltak som får flere til å fullføre videregående 

opplæringen.  

I en rapport fra Manifest tankesmie skriver Djupedal og Korslund, med bakgrunn i sin 

masteroppgave; «Når alle skal utdannes til kunnskapssamfunnet»(NTNU 2014) dette; 

«Skolen har blitt smalere og smalere de siste 20 årene. Det har bidratt til at skolen i mindre grad enn før er 

utformet med hensyn til det mangfoldet som går i norsk skole. Det er også der kampen mot frafall står: For en 

bredere og mer inkluderende skole som klarer å favne de elevene som sliter i dagens teoritunge skole». 

(Djupedal og Korslund, 2014) 

Det er de elevene som sliter i dagens teoritunge skole som trenger alternativer, som gir gode 

praktiske læringsbaner, og som sikrer konstruktive identitetsdanningsprosesser. 

Fra 2005 har jeg vært med og utviklet en ekstern alternativ læringsarena med praktisk 

mestringsfokus, ment for teoritrøtte ungdomsskoleelever og frafalne fra videregående skole. 

Ungdommer som sluttet i videregående skole, og som ikke var klar for det ordinære 

arbeidsmarkedet, fikk her en arena hvor de kunne møte forutsetningene for å fungere i arbeid, 

på en progressiv måte. Forsentkomming og unnasluntring, ble ikke umiddelbart sanksjonert 

med at de var uønsket, slik som det oftest er på en arbeidsplass. Når ungdommene var klare 

for arbeidsmarkedet, ble de hjulpet ut i arbeid. Gjerne en praksisplass gjennom NAV, som 

første skritt mot normal jobb. Mine erfaringer innbefatter mange suksesshistorier, med 

teoritrøtte ungdommer som får ny tro på at de kan mestre, ute i arbeidslivet. 

Fra 2011 har jeg vært med å etablere praksisbrev som et tilbud innenfor vgo til ungdom med 

tidlige yrkespreferanser. 25 praksisbrevkandidater er nå i denne læringsbanen ved min skole. 

Høsten 2016 starter skolen det fjerde kullet. Det er dette tilbudet som er i fokus for denne 

oppgaven, og det er erfaringer fra dette arbeidet som er bakgrunnen for valg av 

forskningskontekst.   

Hva praksisbrev er, kan en lese på vilbli.no 
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«Opplæringen til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring, og en videreføring av 

lærekandidatordningen. I utgangspunktet er den åpen for alle, men den er særlig rettet mot deg som etter 

avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring og som vil kunne ha nytte av å arbeide mot et nærmere 

mål enn fag-/svennebrev etter fire års opplæring». 

Jeg har vært lærer ved en videregående skole siden 1980 og har som rådgiver i 

oppfølgingstjenesten i den kommunen skolen ligger, arbeidet med frafallsproblematikk i siden 

1998. Oppfølgingstjenesten er en del av elevtjenesten ved skolen, og har sammen med 

rådgivere, PPT, helsesøster og eksterne aktører arbeidet systematisk over flere år med å få 

flere til å gjennomføre opplæringen.  

Ved skolen har frafallet normalt ligget mellom 10-12%. Skoleåret 2014-15 var vi nede på 4%. 

Tilbudet om praksisbrev, som ble igangsatt ved skolen i 2012, kan være et viktig bidrag til 

dette resultatet, selv om vi ikke har oversikt over eventuelle, og helt andre ting, som kan ha 

skjedd samtidig, og som gjorde at frafallet sank.( Interne rapporter fra skolen dokumenterer 

dette resultatet)  

I boka «De frafalne» (K. Reegård, m.fl. 2016) opereres det med fire kategorier ungdom som 

frafalne. Jeg er opptatt av den kategorien hvor elevene «fader» ut på et tidligere tidspunkt, enn 

det faktiske frafallet i vgs. De øvrige er de som faller fra fordi de vil ha pause, vil jobbe eller 

har mistet tro på at utdanning betyr noe. Totalt representerer disse kategoriene ungdom, hvor 

frafall vil få ulike konsekvenser. Og de må møtes med ulike tilnærminger og struktur tiltak. 

Totalbildet preges av et syn hvor frafall kan få noen alvorlige konsekvenser, for den enkelte 

ungdom og for samfunnet. Dette må nyanseres noe i forhold til det som er nevnt foran. 

Rapporten ” Kostnader av frafall i videregående opplæring” (2009), er en sluttrapport fra et 

prosjekt som Senter for økonomisk forskning har gjennomført for Kunnskapsdepartementet, 

for å måle de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall. Rapporten viser blant annet at hvis 

andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den 

samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull. 

Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet, fengslet eller motta sosialhjelp er 

større for de som ikke har fullført. (Rapporten fra SØF nr. 7/09) 

Det brukes store ressurser på tiltak mot frafall, og tall Aftenposten (14. august 2015) har 

hentet inn viser at staten har brukt minst 3,3, milliarder kroner på frafallsforebyggende tiltak 
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siden 1994. Men det hjelper tilsynelatende lite, da frafallstallene har holdt seg konstant rundt 

30%, de siste 20 årene. 

I artikkelen Ungdomsskolens klasseskiller (Bakken 2004) studeres dette fenomenet nærmere. 

Blant de som gjerne vil slutt på skolen og heller jobbe, finner vi ungdom i de laveste sosiale 

klasser overrepresentert. Disse er også mest pessimistiske med hensyn til framtidige 

jobbutsikter. Skolen sender gjennom karaktersystemet, signaler til elevene om hvor stor 

sjanse de har i den akademiske stigen (Bakken, 2004).  

Antall bøker i heimen, foreldrenes utdanningsnivå og ulik tilgang til læringsressurser ser ut til 

å forklare noe av forskjellene i skoleresultater. Dette tyder på at det er de kulturelle 

forskjellene mellom klassene som er viktige, for å forstå hvorfor ungdom som vokser opp i 

akademiske og bok-rike hjem, får bedre karakterer i skolen, enn unger fra arbeiderklassen. Og 

at det er ungdommer fra arbeiderklassen som oftest sliter i ungdomskolen, og som senere 

faller ut av vgs. Frafallskategorien må altså også ses i et klasseperspektiv (Bakken, 2004). 

Når frafallskategorien forblir uforandret, til tross for mye samfunnsmessig oppmerksomhet, er 

det grunn til å spørre hvorfor frafallet er så stabilt? En forklaring kan være at 

arbeiderklassebarn blir sosialisert inn i en tradisjon hvor praktisk kunnskap er viktigst, og 

hvor verdien av å komme raskt ut i arbeid står høyt. Mens middelklassefamiliene legger større 

vekt på akademisk og abstrakt kunnskap, og er mer opptatt av langvarige utdanningsløp. Det 

kan ha betydning hvilken rolle utdanning har i elevenes og foreldrenes framtidsplaner, i de 

forskjellige samfunnsklassene. (Jeg ser nærmere på dette i kapitel 3.3) 

 

Jeg tenker det må være mulig å med alternativ utdanningsveier som i større grad tilfredsstiller 

arbeiderklassen sine barns læringskultur, uten at en samtidig må endre de grunnleggende 

maktforholdene i samfunnet. Mitt utgangspunkt er at det også innenfor dagens 

samfunnsstrukturer kan rigges læringsbaner som i større grad bekrefter arbeiderklasse unger 

sin identitet, f.eks. gjennom å endre måten opplæringen er organisert på. Min antakelse er at 

en variant av mesterlære, som også blir definert senere i oppgaven, kan være veien å gå. Det 

handler om å starte med praksis, og å la det teoretiske hele tiden stå i direkte forbindelse med 

det praktiske. Mitt fokus er praksisbrev, som jeg mener representerer et slikt alternativ etter 

ungdomskolen. 

Jeg vil peke på tre forklaringer på frafall som alle følger av skolens klassekarakter; En 

teoritung og akademisk ungdomsskole, spesialiseringsvegring, som først og fremst rammer 
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elever med praktiske yrkespreferanser og mangel på lærlingeplasser. Det er systemendringer 

her, som kan utgjøre en forskjell for unger med kulturelle røtter i arbeiderklassen. 

Det kan være interessant å se på hvordan frafallskategorien overhodet ble til;  

I en studie hevder H. Høst (2015) at etter Reform 94 ble ikke bare videregående opplæring 

(vgo) en rett, men også en sterk norm. Det framstod som nesten en plikt til vgo etter 

grunnskolen. Resultatet har blitt at nesten hele ungdomskullet av 16 åringer er i vgo. Denne 

normen er blitt så sterk at den har dannet grunnlag for frafallskategorien, som omfatter alle 

som ikke fullfører vgo. Det betyr at også en ungdom som går rett ut i full jobb etter 

ungdomskolen, havner i kategorien frafall. Høst hevder videre at frafallskategorien er blitt 

sosial stigma, og det og ikke å være i vgo fram til 19 år, blir en sosial belastning i seg selv. 

Dette fører videre til, hevder Høst, at tradisjonelt arbeid i stedet for skole, blir problematferd 

Frafall blir dermed en unødvendig stor belastning på de ungdommene det gjelder. (Høst 

2015). 

I en artikkel i «Bedre Skole» hevder H. Jarnung at etter 1960 har Norge utviklet en 

masseutdanning med en skolemodell med minst 10 års enhetsskole. Etter reform 94 ble dette 

utvidet til i realiteten minst 13 år. Utdanningsinteresser og valg blir først aktuelt når du er 16 

år. Dette har etter Jarnung (2010) sin mening gitt en mer ensartet skolegang for de aller fleste. 

 «I utviklingen av enhetsskole og masseutdanningssystem her i landet, har en strategi ved hvert veiskille vært å 

utsette elever og studenters muligheter for tidlig spesialisering. I stedet har et stort sett faglig og politisk 

samstemt utdannings-Norge prioritert mer tid i en mer allmennfaglig skole. Over noen tiår har dermed stadig 

flere barn og unge møtt et lengre og mer ensidig utdanningsløp». (Harald Jarning, Bedre skole, 

Utdanningsforbundet 2010.) 

 

Førstevalget for mange blir å utsette spesialisering og prioritere allmennfag. Min forforståelse 

av frafalls- problematikken i vgs er at dagens utdanningsløp er for ensidig, for teoretisk og det 

tar for lang tid før spesialisering er mulig. Både ungdomstrinnet og yrkesfag i vgo, har for 

mye allmennfag. Jeg mener norsk skole strever med det pedagogiske og politiske prosjektet 

«enhetsskole», og med spesialiseringsvegring. Tilbudet om praksisbrev i vgo bryter med dette 

strevet, og jeg er i denne oppgaven opptatt av ungdommenes egen stemme. Hvilke 

opplevelser kan de rapportere om etter at de har fått anledning til å spesialisere seg direkte 

etter ungdomskolen? 
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Et uttalt politisk mål etter 1960 har vært at forskjeller og ulikheter i klassesamfunnet skal 

reformeres bort ved hjelp av utdanningssystemet. Men «Lik rett til utdanning» har ikke hatt 

samme betydning for alle. Min forforståelse er at opplevelsen av meningsløshet og mangel på 

læringsutbytte, fører til et slags opprør, gjennom tilbaketrekning, utagerende adferd og/eller 

passivitet. 

«Virkeligheten slik den oppleves av yrkesfagelever, lærlinger og mange elever i 

ungdomskolen, er langt fra de politiske målsettingene i «enhetsskolen». I førti år har store 

frafallsproblemer vært med oss. De senere års skolereformer har ikke endret på det»(Bakken, 

2004). 

Men grunnlaget for frafallet på videregående skoler må også forstås i lys av elevenes 

opplevelser i ungdomskolen. Mye blir vanskeligere, og karaktersystemet som synliggjør at 

elevene eventuelt ikke henger med.  Mange elever har vært i en skolesituasjon hvor de har falt 

av lasset tidlig. Mange har ikke lært å lese og skrive godt, eller de har ikke fått med seg de 

mest elementære regnereglene etter 10 års skolegang. (Markussen, 2009) De har tidlig falt ut 

av læringsspiralen, som er en kumulativ prosess. Hvis eleven ikke lærer de mest elementære 

grunnreglene i et skolefag og begynner å falle fra, blir avstanden mellom hva eleven kan, og 

det som foregår av tilrettelegging for ny læring, større og større. Eleven mister etter hvert 

troen på seg selv som lærende menneske. 

Oppover i barneskolen blir denne avstanden mindre synlig fordi elevene ikke får karakterer. 

Men ungdomskolen endrer dette seg.  

Det store forskjellen elevene opplever da, er knyttet til karakterpress, prøver og anmerkninger. 

En av guttene i materialet mitt beskriver sine opplevelser; «Vi fekk igjen prøva og sånn. Dæm 

andran snakka om karakteran sine, og æ satt der med ganske dårlige. Og det va ikkje særlig 

motiveranes. Det va ikkje mykjy artig» (Tore)  

I boken fra «De frafalne» (Reegård m.fl. 2016) beskrives fire hovedkategorier frafall. Dette er 

de som faller fra fordi det er arbeid å få i lokalsamfunnet (konjuktur og distriksavhengig), det 

er forventningsfrafall som henviser til f.eks minoriteter som ikke har noe tro på at utdanning 

vil gi dem flere muligheter, eller elever på yrkesfag som ikke tror de vil få læreplass. I en 

annen kategori er det er frafall som skylles et behov for en tenkepause, gjøre noe annet, før 

valgene tas. Det er den fjerde kategorien, som faller fra tidlig, som» fader», ut og som endelig 
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slipper unna når de til slutt faller ut av vgo, som er i fokus i denne studien. Skolen er for dem 

et system som framkaller angst, tapsfølelse, mangel på mestring og anerkjennelse. Både ut fra 

mine funn og erfaring, antar jeg at guttene i mitt materiale, tilhører denne kategorien. I og 

med at frafallet starter tidlig er det også et poeng i denne oppgaven, å se på hele guttenes 

læringsbaner, fra barneskole til yrkeskompetanse. Det er disse endringsprosessene som 

belyses i analyse delen. I diskusjonsdelen vil jeg se om vi kan lære noe av det Finske 

skolesystemet, når det gjelder differensiering og tidlig innsats i grunnskolen, for å forebygge 

frafall senere. 

Min antakelse er at tidlig spesialisering, slik praksisbrevordningen legger opp til, kan 

imøtekomme ungdommer med arbeiderklassebakgrunn, og som står i fare for å havne i 

frafallskategoriens, sine behov. Jeg antar at de kan finne en god læringsarena i verkstedet, når 

klasserommet ikke gir dem tilhørighet og tro på egen evne til å lære.   

Jeg antar at praksisbrev kan fungere som en «y-vei» gjennom vgo, slik «y-veien» fungerer for 

studenter gjennom høgskolesystemet. Her tas studenter opp på grunnlag av relevant 

yrkeskompetanse eller fagbrev, og studiene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig 

bakgrunn. Tilsvarende kan inntak til praksisbrev i Vgo, bygge på relevante yrkespreferanser 

hos teoritrøtte ungdomsskoleelever. Utplasseringsordninger i ungdomskolen, kan være en god 

kvalifiseringsarena. 

 Sosial bakgrunn   2.3

Men først et overblikk på hvorfor sosial bakgrunn kan ha og noe å si for forstå ungdommenes 

erfaringer i klasserommet og i verkstedet.. 

Nyere forskning viser at sosial bakgrunn fortsatt har stor betydning for resultatene på skolen. I 

en slik studie ble elevene inndelt i ulike sosioøkonomiske grupper basert på foreldrenes 

inntekter og utdanningsnivå. Resultatene viser en forskjell på 1,4 karakterpoeng mellom topp 

og bunn. (Bakken & Elstad, 2012) Denne forskjellen i skoleresultater forklares på forskjellige 

måter i litteraturen, og har vært et av utdanningssosiologiens store spørsmål siden 60-tallet. 

Det er grundig dokumentert at foreldrenes inntekt og utdanningsnivå spiller en stor rolle for 

elevenes skoleresultater. Det er også en tendens til at slike forskjeller reproduserer seg sosialt. 

(Dale, 2008) Noen forklaring fokuserer på ikke-kognitive faktorer som familiens betydning, 

elevenes motivasjon og innstilling til skolen, andre på kognitive faktorer som elevenes 
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forutsetninger. Mitt utgangspunkt er å se dette i lys av teorier som fokuserer hvilken rolle 

skolesystemet spiller i reproduksjon av ulikhet. 

  

Boudons (1974) verditeori fokuserer på utdanningens ulike verdi for elever med ulik sosial 

bakgrunn og hevder at motivasjon for skolearbeid blir påvirket hjemmefra. Fortsatt er det slik 

at arbeiderungdom oftere sikter seg mot praktiske yrker, mens middelklasseungdommen 

ambisjoner oftere er akademiske. (Markussen, 2009).  

En annen forklaring vektlegger de ulike måtene unge stimuleres på, språklig og intellektuelt 

(Hernes, 1974) Prestasjonsforskjeller oppstår fordi kognitive ferdigheter også utvikles utenfor 

skolen, og her er foreldrenes bakgrunn sentral i utviklingen av grunnleggende ferdigheter og 

kunnskaper. Ulikheter i foreldrebakgrunn gir dermed ulike forutsetninger allerede ved 

skolestart. En kan anta at denne klasseforskjellen øker i løpet av skoletiden fordi klassene 

besitter ulike nødvendige ressurser. Utdanningsnivået hos foreldrene blir en kulturell ressurs 

som i spesiell grad hjelper til i ungenes kognitive og språklige utvikling. (Nordal, 2003) 

Foreldrene med høy utdanning gir dermed mer relevant hjelp til lekser og skolearbeidet 

generelt. Erikson & Jonsson (1996) mener høyt utdannede foreldre er utstyrt med en sterk og 

grunnleggende selvtillit og tro på at ungene deres skal lykkes i skolen. 

 

Flere forskere er opptatt av relasjonen mellom skolen og hjemmet. Og Nordahl (2003) mener 

at arbeiderklassens forhold til skolen er preget av separasjon og atskillelse. Foreldrene mener 

skolen er hovedansvarlig for ungenes utdanning, og blander seg sjelden inn, og hjelp til lekser 

er mer sporadisk. Mens foreldre fra middelklassen har en mer kritisk forbindelse til skolen. 

De ser på utdannings som et delt ansvar, blander seg oftere inn i det som foregår på skolen, og 

er mer systematisk med hjelp til lekser. 

 

Min antakelse er at forklaringer som legger skylda for svake skoleresultater på foreldre, er lite 

konstruktive. Underforstått at det er foreldrene som må forandre seg for at skolen skal kunne 

bidra til sosial utjevning. Jeg vil derfor i denne studien vektlegge sosial konfliktteori, som 

heller retter blikket mot skolestrukturene, og hva som f.eks. kan endres her, for en mer 

inkluderende skole. 

Sosiologiske konfliktteorier har andre forklaringer enn å gi foreldrene skylda, og har fokus på 

skolesystemet som problemskaper. Det er skolen som må forandre seg for å utjevne sosiale 

forskjeller, og ikke foreldrene. Skolen er ikke en nøytral institusjon, og en må forstå skolen 
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gjennom de maktrelasjonene som ellers finnes i samfunnet rund. (Bourdieu og Passeron, 

1977). Forskjeller oppstår fordi skolen premierer elever fra familier som tilhører sosiale sjikt 

som står nærmest skolen. Bourdieu (1977) sitt begrep «kulturell kapital», er knyttet til å ha 

kjennskap til samfunnets hegemonistiske kulturelle koder, og blir i følge han viktig for å 

forstå fenomenet. Dominerende verdier og forestillinger i skolen representerer en slik kultur. 

Bourdieu (1977) hevder at bare de øverst i klassehierarkiet behersker disse kodene fult ut. 

I kommunikasjonen mellom elev og lærer gjør forskjeller i kapital seg sterkt gjeldende. Elever 

med høy kulturell kapital vil lettere dekode uformelle og implisitte regler som gjelder i 

skolen, og kan derfor tilpasse og videreutvikle kulturelle ferdigheter og preferanser som 

premieres i skolen. Det er ikke tilfelle nedover i klassehierarkiet.  

 

Oppsummering; Sosial bakgrunn har betydning for skoleprestasjoner, og forklares på ulike 

måter i litteraturen. Dette er teorier som skylder elevenes manglende forutsetninger eller 

mangler ved skolestrukturene. Forklaringer viser videre til ulike verdisyn, ulik språklige og 

intellektuell stimulering i heimen, ulike språklige koder, relasjonen mellom skolen og heimen 

og ulikheter i kulturell og økonomisk kapital. Ulikheter som fører til at de øverst i 

klassehierarkiet mest sannsynlig ender opp i akademiske yrker, etter å ha fått mer relevant 

leksehjelp og blitt stimulert intellektuelt og språklig, i overenstemmelse med skolens 

forventninger. Mens arbeiderklassen sine unger finner mer verdi i praktiske yrker og er mer 

komfortabel med et kontekstavhengig språk. Og med en relasjon mellom skolen og heimen, 

preget av avstand, og kulturell kapital som ikke treffer i klasserommet.  

 

 

 

 Forskningsspørsmål  2.4

Jeg vil i denne oppgaven se nærmere på hvordan guttene opplever å lære i klasserommet 

gjennom 10 år som elev, og i verkstedet den tiden de er lærlinger. Hva skjer med 

læringsidentiteten på de to arenaene?  Hva skjer når de får anledning til å spesialisere seg i et 

yrke allerede som 15/16 åringer, og forlater klasserommet/skolen som læringsarena til fordel 

for verkstedet/arbeidslivet?  Hva skjer med dem når de går fra å være elev til å bli lærling? 
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For å finne ut av dette trenger jeg et begrepsapparat som jeg finner innenfor et sosiokulturelt 

læringssyn. Her vektlegges det at mennesket ikke lærer i et vakuum, men at all læring foregår 

i en sosial kontekst. Læring foregår i en interaksjon mellom mennesker og 

redskaper/artefakter i en kulturell og historisk kontekst. I et sosiokulturelt perspektiv fungerer 

psykologiske og fysiske redskaper som strukturerende ressurser, som gjør det mulig for 

deltakere i sosiale praksiser å tolke og handle kompetent i nye situasjoner. ( Bråten (red), 

1996). Resultatet av interaksjon er at vi forandres som individer. Mitt prosjekt er å se på 

hvordan guttene i mitt utvalg forandres, når de skifter læringsarena fra klasserommet til 

verkstedet.  

I sosiokulturell teori forstår jeg at hovedbudskapet er at individets læring og kunnskap må 

sees i lys av kulturen, språket og fellesskapet. Læring skjer overalt og hele tiden, og den er 

grunnleggende sosial. Kunnskap er naturlig spredt utover til mange individer, derfor må også 

all læring være sosial. Læring skjer i hovedsak når man inngår som del av et fellesskap, og 

språket er en sentral faktor. Det blir vanskelig å skille læring og identitetsutvikling innenfor 

denne teoretiske forståelsesrammen. 

Jeg har gjennom mitt arbeid observert ungdommer med liten tro på seg selv og egne 

mestringsevne i skolehverdagen, og som er blitt total forandret gjennom deltakelse i 

arbeidslivet. Jeg har sett ungdom endres, transformeres, til mestrende deltakere i et 

arbeidsfellesskap. 

Mine forskningsspørsmål blir derfor:  

-Hvordan opplever teoritrøtt ungdom på praksisbrev, utvikling av sin læringsidentitet i 

klasserommet og i verkstedet? 

-Kan ungdommenes erfaringer med tidlig spesialisering, understøtte implementeringen av 

praksisbrev som en del av videregående opplæring, og være et effektivt tiltak mot frafall? 

De underordnede problemstillingene er knyttet til resultatene av undersøkelsen.  Mens den 

mer overordnede er på det teoretiske, mer generelle planet. Svar på den underordnede skal 

oppsummere et svar på den overordnede problemstillingen. Den overordnede 

problemstillingen ses i sammenheng med teorien på området, og til den mer generelle 

diskursen om utdanningsstruktur og innhold i skolen.  Dette går rett inn i diskursen mellom 

yrkesutdanning med røtter i mester og lærlingetradisjonen, håndverkertradisjonen og 
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yrkesskolen, og den skolastiske og akademiske tradisjonen. Den klassiske problemstillingen 

mellom praksis og teori, mellom å kunne og å vite. Jeg har en forforståelse av at «å vite» står 

sterkere i utdanningssystemet enn «å kunne».  

Som resultat av dette skolastiske hegemoniet i klasserommet, kan jeg velge å se dialektisk på 

forholdet mellom klasserommet og verkstedet som læringsarena. Min forforståelse vil da være 

at. klasserommet representerer det kognitive og individuelle, og hvor kunnskap internaliseres. 

Mens det i verkstedet handler om situert læring, som skjer gjennom aktiv deltakelse i 

felleskap. I verkstedet skiller en ikke mellom det kognitive og sammenhengen kunnskapen 

står i. I klasserommet er en opptatt av å utvikle individuelle ferdigheter, mens læring i 

verkstedet skjer i det sosiale samspillet, hvor målet er positiv interaksjon og meningsfull 

deltakelse.  

Hvordan forholder ungdommene sine svar seg til min forforståelse og til teorien i feltet? 

Jeg vil se på om resultatene av undersøkelsen kan gi støtte til tilbudet om at tidlig 

spesialisering og være et effektivt tiltak mot frafall. 

Dette er spørsmål jeg vil ta under diskusjonen 

Jeg håper mine direkte erfaringer i forskningsfeltet, kan sette meg i stand til å analysere feltet 

ut fra flere perspektiver, enn en som ikke har vært i det. Men dette krever bevissthet om, og 

refleksjon over min egen rolle og mine relasjoner.   

  

 Forskning på området 2.5

Effekten av tiltak mot frafall har vært undersøkt av Wilson m. fl. (2011).  De har gått gjennom 

effektstudier av enkelttiltak og programmer, og har funnet effekt av noen tiltakskategorier, 

men kan ikke entydig fastslå hvilke som har større effekt enn andre. Forskerne ønsker derfor 

ikke å anbefale en bestemt tiltakskategori fremfor andre, men sier at den viktigste 

konklusjonen i forskningslitteraturen er at man må sette inn tiltak mot frafall, tilpasse 

tiltakene til lokale forhold og gjennomføre dem på en skikkelig måte. Noen tiltakskategorier 

peker seg likevel ut som mer effektive enn andre, blant annet veiledning og tidlig 

identifikasjon av problemer, samt at man griper inn raskt når problemer oppstår. 
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Implementeringskvalitet har stor betydning for resultatet av et tiltak. Det handler blant annet 

om at tiltaket blir tilpasset lokal kontekst og tilgjengelige ressurser, samt at man gjennomfører 

det slik det er intendert. Hovedbudskapet i forskningen er altså at det er viktig at man gjør 

noe, og at hvordan man gjør det har stor betydning for om tiltaket skal lykkes. (Wilsom m.fl. 

2011) 

 

Mitt hovedansvar fra 2011-2014 har vært etablering og gjennomføring av et 

praksisbrevtilbud, som sannsynlig, sammen med andre tiltak, har vært en viktig grunn til 

redusert frafall ved vår skole. Med tanke på at disse ungdommene har et dårlig utgangspunkt, 

er resultatene fra forsøksperioden vært meget bra.  

De samme gode erfaringer, som vi har gjort med praksisbrev, oppsummerer Håkon Høst i sin 

sluttevaluering av et praksisbrevforsøk fra 2007-2011. 

I 2007 ble det eksperimentert med praksisbrevordningen i tre utvalgte fylker, som var spesielt 

rettet mot elever med svakere forutsetninger. De fikk tilbud om å starte rett på en 

praksisorientert videregående opplæring etter ungdomsskolen og få dokumentert 

yrkeskompetanse på et lavere utdanningsnivå. Etter to år med praktisk opplæring kunne 

elevene avlegge en prøve, for deretter å ha muligheten til å fullføre den videregående 

opplæringen med kvalifikasjon til fullt fag- og svennebrev. Ordningen gir risikoutsatte 

ungdommer et bedre alternativ enn å avslutte videregående på et tidligere tidspunkt, og basert 

på evalueringer som viser at ordningen kan øke andelen elever som kommer i jobb, har 

ordningen blitt gjort tilgjengelig på et nasjonalt nivå (Haakon Høst, 2015). 

 

Halvparten av deltakerne i praksisbrevforsøket hadde strykkarakter eller ikke vurdert i ett 

eller flere fag fra grunnskolen, og ellers et generelt lavt karakternivå og høyt fravær. Ut fra 

tidligere erfaringer og forskning ville man ha forventet at de fleste elever med dette 

utgangspunktet enten ville være ute av opplæring eller forsinket etter to år. Blant alle elever 

som startet i videregående i 2004 med karakterer i intervallet 0-3 var et frafall på 65 prosent, 

og bare 8 prosent gjennomførte på normert tid. For praksisbrevforsøket er hovedtallene slik: 

Av de 51 som startet på praksisbrevet i 2008, gjennomførte 41 hele den toårige 

praksisbrevperioden.  Av de 41 som var med hele veien, søkte 31 lærekontrakt, hvorav 25 fikk 

innfridd sitt ønske. Dette er en formidlingsprosent i overkant av det ordinære elever har. 

Tilsammen 49 prosent av de som startet på praksisbrev i 2008 har fått lærekontrakt. Til 

sammenligning gjaldt dette 29 prosent av de ordinære yrkesfagelevene. (Håkon Høst, 2011) 
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Erfaringene fra forsøk med praksisbrev som tiltak mot frafall har vært så positive, at 

regjeringen har bestem at det skal bli et tilbud i alle landets fylker. Torbjørn Rød Isaksen, 

Kunnskapsminister, sier i et intervju med Magasinet i Dagbladet 2015;  

 
«Frafallsprosenten har vært den samme siden 1994, og de siste seks årene har vi brukt en halv milliard på tiltak 

som ikke har bedret situasjonen. Selv om mange begynner på igjen senere, og 80% har fullført før de fyller 30, 

er det ikke bra nok. Vi har derfor vedtatt å innføre et «Praksisbrev» i alle fylker, som er rettet mot dem som 

ønsker en mer praktisk vgo» 
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3 Teori  

Jeg skriver om den teorien jeg mener er relevant for å belyse mine forskningsspørsmål.  

Hvilke forklaringer finnes i litteraturen på hvordan mennesket lærer, og hva er læring? Hva 

er, og hvordan skjer dannelsen av identitet? Hvordan kan forskjeller på læring i 

klasserommet/på skolen og i verkstedet/i arbeidslivet forklares?  

Denne oppgaven skal undersøke hvordan unge på praksisbrev opplever identitetsdannelse og 

læring i klasserommet, og i verkstedet. Hvilke erfaringer har de og hvilke strategier velger de 

for å møte utfordringer på de to arenaene? Kan deres erfaringer bygge opp under arbeidet med 

å gjøre utdanningssystemet mer inkluderende? 

Informantenes perspektiv kommer innenifra og nedenifra, mens forskerens begrep må komme 

utenfra og ovenfra. Meningen i det som blir sagt må løftes fram. Mine egne erfaringer fra 

feltet gir muligheter til begrunnede fortolkninger av det de beskriver, og tilfører nye 

vinklinger. Om jeg ikke finner nye svar, kan resultatet bli nye og interessante spørsmål. Mine 

erfaringer er ikke nok, og til fortolkningsarbeid trengs redskaper. Og det er her teorien 

kommer inn. For å trekke mening ut av informantenes svar brukes teoretiske perspektiver. 

Dette er redskaper en bruker i analysearbeidet for å trekke ut andreordens fortolkninger. Da 

går en et skritt videre fra informantens egen ord og oppfatninger. Når resultatene fortolkes 

med begreper fra teorien, snakker vi om andreordens fortolkning. Jeg fortolker naturligvis 

også informasjoner og observasjoner i den konteksten de forekommer innenfor.  

Et kritisk fortolkende blikk på underliggende interesser og drivkrefter, kalles tredjeordens 

fortolkning, og kommer under diskusjonen. 

En teori er en organisert forestilling om hvordan noe henger sammen, et system av hypoteser 

og begreper. En teoretisk modell utrykker en forståelse av sammenhenger. 

Jeg skriver om mitt teoretiske perspektiv, om lærings- og identitet teori. Jeg ser etter 

forklaringsbasert teori, som ser læring og identitet i en sammenheng.  Lave og Wengers 

(1991,1998) situert læringsteori anser jeg som en sammensmelting av teorier om læring og 

identitet, som ser læring og identitet som to sider av samme sak. 

 Teorier om læring og identitet 3.1
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Pedagogikkens historie er i grove trekk preget av to ulike pedagogiske og didaktiske 

retninger; tradisjonalisme/formidlingspedagogikk og progressivisme/erfaringspedagogikk. 

(Lyngsnes og Rismark, 2014). Progressivismen har vært utgangspunkt for mange forskjellige 

læringsteorier der det sosiokulturelle perspektivet på læring står sentralt. Dette perspektivet 

var en reaksjon på de dominerende individbaserte forklaringsmodellene innenfor 

formidlingspedagogikken. Sosiokulturelle perspektivene hevder at læring skjer i en sosial 

kontekst. Hvordan vi lærer, finnes det ikke noe entydig svar på, men innenfor pedagogikken 

er det vanlig å dele inn i fire hovedteorier; Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme og 

sosiokulturalisme. Disse følger en tidslinje, og mens behaviorismen dominerte tidlig på 1900-

tallet har de fleste i dag et sosiokulturelt syn på læring. (Lyngsnes og Rismark, 2014) Det 

første og behavioristisk læringssynet forbindes i første rekke med Skinner og Pavlov (Mills, 

2000) og deres forsøk med rotter og hunder, hvor de utviklet begrepene betinget og ubetinget 

stimulus og respons samt operant betinging. Kunnskapen finnes utenfor individet. Læring 

forstås som endring av atferd ved at individet gir respons på ulike stimuli. Læring kan med 

andre ord observeres. Jeg ser i analysedelen på om denne teorien kan si noe om hvordan 

belønningssystemer fungerer i skolen og i verkstedet. 

Jeg vil ellers, som nevnt i innledningen, vektlegge sosiokulturelle teorier i min oppgave. Mitt 

fokus er ungdom på praksisbrev og deres opplevelser og erfaringer med både klasserommet 

og verkstedet som læringsarena.  

3.1.1 Kognitive og (sosial) konstruktivistiske læringsteorier 

Det er i lys av denne forskningstradisjonen jeg videre i oppgaven, vil finne svar på mine 

forskningsspørsmål. Her vil jeg først gå gjennom teorien. 

Kognitive teorier er basert på en tanke om at mennesket er grunnleggende nysgjerrig, og 

ønsker å få mer kunnskap, og sette denne inn i et system og en sammenheng. Individets 

mentale aktiviteter er hovedfokus, og mest kjent er Piagets teorier om skjemaer og 

assimilasjon og akkomodasjon til disse skjemaene. Hvordan et individ mottar og bearbeider 

informasjon for deretter å putte dem inn i sine erfaringer og tankesett, alternativt endre sine 

erfaringer og tankesett, er det sentrale.(Hundeide, 1985) 

Konstruktivismen tar utgangspunkt i teorier om hva kunnskap er. Kunnskapen finnes ikke 

«der ute», men i den enkeltes hode. Gjennom aktivitet bidrar mennesket selv til kunnskap, og 
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vi konstruerer videre kunnskap ut i fra den kunnskapen vi allerede har. Læring skjer gjennom 

individets aktivitet. (Dewey.J,  (2000) 

John Deweys kjente «Learning by doing» tilhører konstruktivismens tanker. Tenkningen er et 

redskap for handling. Å høste egne erfaringer er viktig, man lærer ikke utelukkende fra ytre 

stimulering. (Dewey, 2000).  Jean Piaget er den kanskje fremste talspersonen for 

konstruktivismen. Piagets (Hundeide, 1985) teorier kalles gjerne kognitivt konstruktivisme, 

siden hans teorier beskrev hva som skjer med individets kognitive strukturer under læring. 

Konkrete erfaringer og handlinger er avgjørende for utvikling av intelligens og tenkning. 

Utvikling er en konstruktiv prosess som er avhengig av aktivitet. Individet utvikler seg og 

konstruerer sine kunnskaper i samhandling med omgivelsene. Det vi lærer er ikke et objektivt 

bilde av omverdenen, men tolkes ved hjelp av vår eksisterende kunnskap og oppfatning. 

(Hundeide, 1985) 

Lev Vygotskys teorier, som kan kalles sosialkonstruktivistiske eller sosiokulturell 

læringsteori, hevder at læring skjer gjennom deltakelse i et fellesskap, med språket som en 

hovednøkkel. (Bråten, red, 1996)  

Han står i en marxistisk tradisjon, hvor mennesket betraktes som et aktiv og 

samfunnsskapende subjekt, og hvor arbeid og interaksjon står sentralt. Språket er sett som en 

redskap for tanke, og for å skape orden i verden, slik at vi kan forstå den. (Manger, 2013). 

Læringsutbyttet betyr bevisst bruk av hensiktsmessige læringsstrategier, definering av egne 

læringsbehov, formulering av mål, valg av arbeidsmåter, bruk av hjelpemidler og vurdering 

av arbeidsprosess og måloppnåelse. Sosiokulturell teori støtter at læringsutbyttet øker når 

elevene er sosiale og aktive. (Manger, 2013) 

Vygotsky (Bråten(red.) 1996) hevder at det som skal læres, må stå nærmest mulig til 

virkeligheten, for at elevene kan motiveres. Nært virkeligheten, kan slik jeg forstår det, også 

være autentisk deltakelse i direkte produksjon.  

Og et annet av de sentrale aspektene i Vygotskys teori, er måten han ser på utvikling og den 

«proksimale utviklingssonen». Lærer/mentor presenterte utfordringer til den lærende, 

problemer de ikke kan løse helt selv, og lar dem jobbe med dem. Han oppdaget at vi lærer 

raskere når vi arbeider sammen med andre mennesker, og når dette etableres et godt 
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arbeidsfellesskap. Denne situasjonen ble kallet for den nærmeste utviklingssonen. På denne 

måten skjer læring og utvikling på to plan. Først på et sosialt plan der vi lærer ved å 

samhandle med andre mennesker. Senere skjer det på et individuelt plan når vi har indre 

samtaler med oss selv, som et resultat av den sosial opplevelsen vi har hatt. (Manger, 2013) 

Oppsummering; Piaget, Dewey og Vygotsky er forskere som står sentralt i utvikling av 

teorier om læring, med ulik vekt på kognitive, konstruktivistiske og sosialt situerte 

forklaringer. Teorier som på ulikt vis har påvirket teori og praksis med hensyn til etablering 

av gode læreprosesser. I følge Vygotsky er det f.eks vesentlig for gode læreprosesser, at den 

lærende er i den «proksimale utviklingssonen», og at det blir tatt utgangspunkt i det den 

lærende allerede er flink til. Dette utgangspunktet er nyttig når jeg ser etter gode 

læreprosesser i det guttene forteller fra klasserommet og fra verkstedet.  

3.1.2 Læring og mediering 

Et viktig utgangspunkt for kognitive og sosialkonstruktivistiske læringsteorier er at fysiske og 

intellektuelle redskaper medierer virkeligheten for mennesker i konkrete virksomheter. 

Begrepet «mediere» viser til at vi fortolker verden gjennom redskap som er forankret i 

forskjellige sosiale praksiser. Det er derfor ikke riktig å anta at vi står i en umiddelbar kontakt 

med omverdenen. Menneskets tenkning kan ikke studeres alene, men må forstås i forhold til 

den sosiale virksomhet det er en del av (Säljö 2001). Læring skjer gjennom deltakelse i sosial 

praksis og kan forstås som tilegnelse av institusjonelle begreper og kommunikative 

spilleregler. Individet må tilpasse seg ulike typer sosiale språk som eksisterer i institusjonene 

(Wertsch, 1998). Også innenfor utdanningsinstitusjoner vil slike spilleregler eksistere. 

Funksjonell deltakelse handler derfor om hvordan individers tenkning samordner seg med 

institusjonelle begreper, f.eks. hvordan en spiller elev/lærlinge-rollen i 

klasserommet/verkstedet. 

Jeg forstår sosiokulturelt perspektiv som at læring ikke skjer isolert fra en kontekst, men er en 

prosess som opptrer i sammenheng med andre kognitive og sosiale prosesser gjennom 

samhandling, handling og erfaring. Mediering kan skje gjennom mentale og fysiske 

redskaper, og kan brukes til å se hvordan guttene får dette til på to ulike arenaer. Skolen og 

klasserommet er f.eks dominert av språklige og abstrakte redskaper, mens verkstedet også er 

full av fysiske redskaper til bearbeiding av verden. 
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3.1.3 Sosiokulturelt læringssyn 

I et sosiokulturelt læringssyn vektlegges det at mennesket ikke lærer i et vakuum, men at all 

læring foregår i en sosial kontekst. Læring foregår i en interaksjon mellom mennesker og 

redskaper/artefakter i en kulturell og historisk kontekst. Dette læringssynet bygger i stor grad 

på Vygotskys teorier.  

I et sosiokulturelt perspektiv fungerer psykologiske og fysiske redskaper som strukturerende 

ressurser, som gjør det mulig for deltakere i sosiale praksiser å tolke og handle kompetent i 

nye situasjoner. ( Bråten (red), 1996). Resultatet av interaksjon er at vi forandres som 

individer; Det gjelder både vårt intellektuelle og kommunikative repertoar, og vår måte å 

beherske fysiske redskaper på.  

Oppsummering; I sosiokulturell teori forstår jeg at hovedbudskapet er at individets læring og 

kunnskap må sees i lys av kulturen, språket og fellesskapet. Læring skjer overalt og hele 

tiden, og den er grunnleggende sosial. Kunnskap er naturlig spredt utover til mange individer, 

derfor må også all læring være sosial. Læring skjer i hovedsak når man inngår som del av et 

fellesskap, og språket er en sentral faktor. Jeg er nysgjerrig på hvilken rolle språket spiller i 

guttenes praksisfelleskap, i klasserommet og i verkstedet.  Det blir vanskelig å skille læring 

og identitetsutvikling innenfor denne teoretiske forståelsesrammen. 

3.1.4 Teorier om identitet  

Jeg skriver her om teorier som forklarer hvordan vi danner identiteter i møte med 

omgivelsene rundt oss, livet gjennom. Jeg har en antakelse om at identitetsdannelsesprosesser 

spiller sammen med læringsprosesser, og vil se om det er teorier som belyser denne 

sammenhengen. 

Noe av det mest sentrale ved mennesker er vår evne til selvbevissthet og selvrefleksjon. 

Psykologiske teorier har ulike definisjoner av «identitet», «selv» eller «personlighet». 

«Identitet» kan slik jeg forstår det beskrives som personligheten eller det karakteristiske ved 

et individ. 

Historisk kom identitetsbegrepet særlig i fokus gjennom psykologen E. Erikson (1971) sitt 

arbeid. Begrepet har spredt seg til medier og dagligtale, og referer da ofte til tilhørighet til en 
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gruppe, begrepsliggjort som sosial identitet. Den kan være religiøs, etnisk, seksuell og 

henviser til noen fastlagte sosiale kategorier.  

Erikson brukte helt bevist identitetsbegrepet på en åpen og løs måte, som henvisende til en 

prosess, hvor individet både blir seg selv på selvstendig vis, og samtidig utvikler følelsen av å 

tilhøre en gruppe. Eriksons begrep om identitet henviser til møtestedet mellom det, en person 

gjerne vil være, og det verden tillater ham og være.(Erikson, 1971) 

En måte å dele inn identitetsteorier på er ved hjelp av fire–fem vide kategorier (Leary & 

Tangney, 2003; McMartin, 1995): Psykodynamiske teorier, med fokus på ubevisste konflikter 

og motivasjoner, forsvarsmekanismer og psykososiale kriser, Kognitive teorier, med fokus på 

hvordan selvrelevant informasjon er lagret, strukturert og hentet fram, Sosial læringsteorier, 

med fokus på selvregulering og mestring og Humanistiske og eksistensielle teorier, med fokus 

på selvaktualisering, mening og ansvar.  

I tillegg kommer den gruppen av teorier som har fokus på de interpersonlige aspektene ved 

identitet, den sosiale og kulturelle påvirkningen av hvordan vi ser oss selv. Grensene mellom 

disse vide kategoriene oppfatter jeg som vage, og det er mange fellestrekk på tvers av 

gruppene. Jeg velger å vektlegge teorier med vekt på den sosiale og kulturelle påvirkningen 

av identitet.   

Sosial identitetsteori (H.Tajfel, 2010) er kanskje den mest innflytelsesrike teorien i denne 

gruppen, og den hevder at basert på personlig temperament formes identiteten i relasjoner til 

andre mennesker. Hvordan vi ser oss selv, oppnås ved identifikasjon og vedlikeholdes som 

identitet, i en vedvarende og ofte konfliktfylt sosial prosess (Grauman, 1983). 

Sosiologen Richard Sennet (2007) hevder at identitet ikke handler så mye om, hva man gjør, 

som hvor man hører til. Identitet er mer et spørsmål om en persons forståelse av sin egen 

tilværelse og fortolkning av sin egen situasjon. 

I samfunnsvitenskapene er identitet tett knyttet til modernitet, og begrepet har vært under 

sterk kritikk. Som begrep i dagligtale dukket det særlig opp under ungdomsopprøret på 60-70-

tallet. Ericson mente at vi først begynte å snakke om identitet, i det øyeblikk det ble et 

problem. Etter andre verdenskrig og framveksten av forbrukersamfunnet, mente han at det ble 
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et problem å «høre til» og utfordringene med  å i stadig større omfang  gjøre en innsats for å 

skape og opprettholde en identitet.(Erikson, 1977) 

Oppsummert; Erikson (1971) bruker identitetsbegrepet på en åpen og løs måte, som 

henvisende til en prosess, hvor individet både blir seg selv på selvstendig vis, og samtidig 

utvikler følelsen av å tilhøre en gruppe. Nesten tredve års «identiteshistorie» senere, hevder 

Rattansi og Phoenix (1997) at begrepet har mistet mye av sin analytiske kraft, fordi det er blitt 

brukt om så mye. De hevder at det trengs ei konkretisering av hva vi nå mener med begrepet. 

De presenterer en nytenkning om ung identitet og understreker betydningen av å gi begrepet 

et innhold som fanger opp kompleksitet, fleksibilitet og kontekstavhenighet. Jeg forstår dette 

som at det er nødvendig å konkretisere hva en mener med identitet, og gi begrepet et brett 

innhold, for at det skal bli et brukbart analyseredskap. Jeg anser Lave og Wenger (1991,1998) 

sin teori om situert læring som et teoretisk utgangspunkt, som er nyttig for å kunne analysere 

guttenes læringsbaner og identitetsutvikling.  

3.1.5 Identitetsdannelse i det senmoderne 

Identitetsdannelse foregår hele livet. Sosial identitet skapes og vedlikeholdes i samspill med 

samfunnet rundt individet, mellom sosiale nettverk og relasjoner, og i kulturelle 

sammenhenger.(Giddens, A. 1996)  

Giddens (1996) karakteriserer det senmoderne samfunnet som et globalisert 

kunnskapssamfunn. Han beskriver det som refleksivt, med stor grad av valgfrihet, og at vi 

søker identitet ved å speile oss i våre omgivelser. Og samfunnet avtradisjonalisere og 

individualiseres, med oppløsning av regler og individuell konstruksjon av identitet, som 

konsekvens.   

 

Thomas Ziehe (1983) bygger videre på Giddens (1979) tanker om individualisering og økt 

refleksivitet. Han mener at det senmoderne samfunnet er preget av at mennesket er kulturelt 

frisatt, og selv kan forme sin identitet. I sine omgivelser kan individet iscenesette verdier, 

holdninger og normer, i realiteten isenesette seg selv. Avtradisjonalisering og 

individualisering fører til nye reaksjonsmønstre. 

Ziehe (1983) ser de økte mulighetene for dagens ungdom som årsaker til et dilemma; Jo fler 

muligheter og mere frihet, desto større opplevelse av manglende fotfeste og tradisjonelle 
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røtter. I følge han er det er fire måter individet kan orientere seg i det senmoderne samfunnet 

for å håndtere dette dilemmaet;  

«Subjektivering», som handler om nærhet og er et behov mennesker har for at involvere 

andre, især venner og familie, i våres følelsesliv. Vi vil gjerne ha oppmerksomhet, bekreftelse 

og annerkjennelse. Vi vil gjerne ses og vite at vi er bra nok, og at vår identitetsdannelse er på 

rett kurs. Facebook og Instagram kan brukes til å isenesettelse av identitet, og bekreftelser 

telles i antall «likes» 

Det andre er «Ontologisering» som handler om sikkerhet. Mennesket finner meningen med 

livet ved å søke til grupper, f.eks. MC-klubber, Hipster-grupper, Suportergrupper innenfor 

fotball. Individer opplever for mange valg og muligheter, men gruppene reduserer verden og 

gjør den enklere. Det er oss og dem, og gruppetilhørigheten tilbyr dessuten faste rammer, 

regler og faste tradisjoner. 

Det tredje orienteringsforsøket er «Potensering» som handler om intensitet og 

spenningssøking. Dette er f.eks. søking etter adrenalinkikk i ekstremsport, utagerende festing, 

ekstremt trenings- og/eller kostholds regime og arbeidsnarkoman. Det handler om å 

overskride personlige grenser, og leve livet litt på kanten.  

Sosialisering er det fjerde orienteringsforsøket, og handler om å skyve ansvaret over på andre 

enn seg selv, eller på samfunnsmessige systemer. Dette kan lette trykket på enkeltindividet, 

og kan være effektive i en avtradisjonalisert og individualisert verden. 

Individene, er avhengig av å lykkes med disse orienteringsforsøkene, for å oppleve lykke og 

livsmestring. 

Oppsummering; Giddens (1979) og Ziehe (1983) hevder at identitetsutvikling i det 

senmoderne samfunnet pågår hele tiden. Her møter ungdommer utfordringer i form av stor 

frihet og mange muligheter, men med lite støtte og hjelp i tradisjoner. Jeg ser i analysen etter 

hvordan guttene forsøker å finne fotfeste i samfunnet; Ved konstant søking etter bekreftelser 

på om de er ok, ved og finner sammen i ulike felleskap, ved å søke etter spenning eller ved å 

finne andre å skylde på, eller motsatt; Tar på seg skylda selv, for nederlagene i klasserommet. 
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3.1.6 «Vocational habitus»  

Habitus forstås av Bourdieu  (ref. av Prieur og Sestoft, 2006) som et tillært tanke-, adferds- 

eller smaksmønster. Disse disposisjonene er et resultat av kulturell læring og tilegnelse av 

sosiale strukturer, gjennom individers og gruppers erfaringer. Han bruker begrepet til å 

analysere forholdet mellom individers sosiale posisjon og deres egne valg. Hvordan individer 

posisjonerer seg selv og hvordan dette bidrar til å opprettholde makt? Livstil og smak og 

avsmak, er viktige deler av en persons habitus. Individers habitus preges av den dominerende 

habitusen i den sosiale gruppen individet tilhører. Habitus skaper felles perspektiver på 

omverdenen og på individers selvforståelse, og er et middel for å avgrense seg overfor andre 

grupper. Den er konkret sagt, summen av det levde livet. 

Om vi skal tenke læring som en prosess, må vi se bredere på begrepet enn tradisjonelt. Vi må 

ta i betraktning begrepets sosiale, kulturelle og emosjonelle aspekter, den uskrevne og skjulte 

læreplan. Læring er mer en læring på skolen og er svært påvirket av forhold utenfor 

klasserommet. Læring handler om «å bli». Elever føler seg inkludert eller ekskludert etter 

hvert som deres habitus finner et hjem eller ikke. (Colley, James, Tedder og Dimet, 2002) 

I tre case studier fra barnehage, helsearbeid og elektronikk (Colley, . m.fl. 2002), 

argumenteres det med at læring handler om «å bli». Ulike lærings- og yrkeskulturer 

transformere de som kommer inn. Forfatterne utvikler konseptet «Vocational habitus», for å 

forklare elevenes erfaringer når de må orientere seg i setninger av ulike disposisjoner, både 

idealiserte og realiserte. Predisposisjoner knyttet til kjønn, familiebakgrunn og plassering i 

arbeiderklassen er viktig for læring. “Vocational habitus” involverer utvikling, ikke bare i 

retning av “hvordan bli”, men også av nødvendige egenskaper knyttet til følelser og moral, og 

kapasitet til å handle emosjonelt» Kort sagt; arbeidsplassen gir både faglig læring, og næring 

til identitetsdannelsen. (Colley m.fl. 2001)  

 

Oppsummering; Livstil og smak og avsmak, er viktige deler av en persons habitus. 

Individers habitus preges av den dominerende habitusen i den sosiale gruppen individet 

tilhører. Jeg ser nytten i begrepet «Habitus» fordi det gjør det mulig å forstå guttenes 

selvforståelse og felles perspektiver på omverdenen. Det er og et middel for å se om guttene 

avgrense seg overfor andre grupper.  «A set of dispotions derived from both idealised and 

realised identeties, and informed by the notions and guiding ideologies of the vocational 
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culture» (Colley, James, Tedder og Dimet, 2002) Habitus er konkret sagt, summen av det 

levde livet. 

 

3.1.7 Situert læringsteori 

Identitet er en sentral bestanddelene i Lave og Wengers teori om situert læring. Ordet identitet 

kommer av det latinske idem som betyr ”den samme”, over tid og i ulike sammenhenger.  

(Illeris 2006) Jeg velger denne teorien som mitt hovedverktøy i den videre analysen. Teorien 

ser læring og identitet som en side av samme sak, og den tar skjer i en sosial kontekst.. Det 

jeg vil belyse er guttenes opplevelser i to ulike praksisfelleskap, hvor jeg antar at samhandling 

mellom deltakerne er av betydning for læring og identitetsutvikling. 

Wenger (1998) hevder vår identitet er kompleks og framforhandlet sosialt i en lokal og global 

læreprosess. Den er konstituert av både det vi er, og det vi ikke er. Av forhold nært og langt 

unna, fra forskjellige kilder og institusjoner. Vi tar ikke til oss alt, men det kan allikevel bli en 

del av vår opplevde identitet.  

Jeg forstår Wenger slik at han oppfatter identitet bredt som et sosialt spill, og som ei 

avspeiling av våre muligheter til å påvirke vår livsverden, som sier noe om vår plass i det 

sosiale landskapet, som sier noe om våre interesser og hvem vi lager nettverk med, hvordan vi 

styrer vår energi og våre læringsbaner.  

I denne sammenhengen refererer identitet til den identitetsskapingsprosessen som foregår 

parallelt med læringsprosessen. Ut over det at læring dreier seg om å tilegne seg de 

ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å kunne bidra til fellesskapet, har 

deltakelsen i fellesskapet med hele personen å gjøre. Deltakelsen i praksisfellesskapet gir nye 

erfaringer for lærlingen som så danner utgangspunkt for tanker, meninger og videre atferd i 

konteksten. Denne læringen legger igjen grunnlaget for en identitetsskaping fordi det nye 

medlemmet begynner å adoptere gruppas holdninger, verdier og betydninger. På den måten 

kan læring ses som en identitetsprosess. Deltakelsen former altså ikke bare hva medlemmene 

gjør, men også hvem de er og hvordan de selv fortolker hva de gjør (Lave og Wenger 2003) 
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Det er viktig å merke seg at læring og identitetsdannelse ikke er en passiv overføring av 

kunnskaper og ferdigheter, der novisen kun lærer seg hva som gjelder i aktuell kontekst. 

Wenger forteller at når nye og gamle medlemmer møtes i et gjensidig engasjement i 

praksisfellesskapet, vil de forhandle om det rådende meningsgrunnlaget. Nye medlemmer vil 

endre og modifisere den eksisterende praksisen når de gjør den til sin egen (Lave and Wenger 

2003). Denne meningsforhandlingsprosessen gjør at praksisfellesskap hele tiden er i utvikling 

og endring, og derfor vil også medlemmenes identitet hele tiden være i utvikling. Samtidig 

innebærer det at det nye medlemmet påvirker praksisen og den forhandlede meningen og 

identiteten like mye som den nye påvirkes (Wenger, 1998).  

Et medlem er både en produsent av, og et produkt av praksisfellesskapet. Identitet er noe som 

skapes i det sosiale. Identiteten ses på som et resultat av en læringsprosess som konstrueres i 

møtet med de andre medlemmene gjennom deltakelse og meningsforhandling i et 

praksisfellesskap. Læring, meningsforhandling, identitet og deltakelse er på denne måten nært 

knyttet sammen (Wenger 1998). 

 

I boken «Situert læring» utvikler Lave og Wenger (1998) sammen en relasjonell og situert 

forståelse av læring som en kontrast til den intellektualiserende og individualiserende 

læringsforståelse som de mener preger moderne psykologi og pedagogikk  

Læring skjer ikke i indre rom, internalisert og lagret, men skjer gjennom deltakelse i sosial 

praksis. Læring defineres relasjonelt som personers endrede deltakelse i skiftende omgivelser. 

Læring er situert i praksisfelleskaper og som en del av den lærende sin identitetsutvikling. Her 

smelter læring og identitetsutvikling sammen (Lave og Wenger, 1991). 

Jean Lave (1991) retter i sin forskning oppmerksomhet mot læring som et forandrende aspekt 

ved hverdags og arbeidsliv, og hun har et kritisk blikk på skolen som vår kulturs viktigste 

tilrettelagte institusjon for læring.  

Lave (1991) sine antropologiske studier av skredderlærlinger i Liberia, danner utgangspunktet 

for teorien. Her var det opprinnelige fokuset hvordan undervisning førte til læring, men hun 

kunne ikke observere noe undervisning fra mestrene sin side. Dette gjorde at hun måtte 

revurdere sine teoretiske forutsetninger, og forlate teorien om at læring bygger på 

undervisning. Hun undersøkte i stedet de mange læringsressursene som hun fant i det 

praksisfelleskapet skredderlærlingenes arbeid inngikk i (Kvale 2004).  
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Ved siden av en kritisk holdning til tradisjonell skoleundervisning, ser jeg at situert 

læringsteori vektlegger erfaring og praksis som utgangspunkt for læring, og praksisfelleskapet 

vektlegges foran deltakernes individuelle erfaringer.  

Utgangspunktet for situert læringsteori oppfatter jeg er en form for mesterlære. Her er det 

faget og dets etablerte praksis, som styrer lærlingens læring. 

Lave og Wenger (1998) fremhever forskjellene i historiske former, kulturelle tradisjoner og 

produksjonsmåter hvor mesterlære inngår. De analyserer konkrete tilfeller av mesterlære fra 

forskjellige kulturelle tradisjoner. Alle er nåtidige og avspeiler hver for seg den komplekse 

produksjonsformer de er innbakt i. Det er disse deltakerrelasjonene som ligger til grunn, og 

som forklarer hvordan læring skjer eller ikke skjer. 

De fem studiene (Lave og Wenger, 1991 og 1998) det refereres til, viser forskjellighet i form, 

avviker alle fra stereotypene av mesterlære og utfordrer antakelsen av at læring gjennom 

mesterlære har en uformell karakter. Å bli et fullverdig medlem er så komplekst at det 

vanskelig lar seg formulere som mål, oppgaver og kunnskapstilegnelse. Det er mye taus 

kunnskap, og handler i stor grad om mestringsidentiteter. (Lave og Wenger, 1991) 

Oppsummert; Situert læringsteori ser læring og identitet som to sider av samme sak. Et nytt 

medlem i ei faggruppe adopterer ikke bare faglig kompetanse, men også gruppa sine 

holdninger, verdier og betydninger. Novisen er ikke en passiv mottaker, men deltar i et 

gjensidig engasjement i meningsforhandlinger i gruppa, og er både en produsent og et produkt 

av praksisfelleskapet. Situert læringsteori og dens begreper, er nyttig til å analysere guttenes 

utviklingsprosesser fra novicer til fullverdige deltakere i klasserommet og i verkstedet.. 

Teorien står i kontrast til intelektualiserende og individualiserende læringsteorier, og er kritisk 

til den tradisjonelle skolen. Fokuset er heller på hva som skaper gode læreprosesser i 

felleskap, og en praksis i retning av mesterlære. Jeg ser etter slike gode læreprosesser, eller 

mangel på slike. 

3.1.8 Mesterlære 

Mesterlære betyr at Mesterlære som pedagogisk idé har fått særlig sterkt fotfeste innenfor 

fagopplæring.(Skagen 2004). Som metafor viser den til et asymmetrisk forhold mellom en 

som mestrer fagets ferdigheter (mesteren), og en som ikke gjør det (lærlingen). Prosessen 

kjennetegnes av at lærlingen tilegner seg taus kunnskap ved å observere mesteren gjøre bruk 
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av sine ferdigheter (Polanyi, 1958). Denne læringsformen er også blitt betegnet som 

modellæring eller observasjonslæring. (Bandura, 1973)  

Fram til 1970-årene var mesterlære den vanligste formen for opplæring innenfor yrkesfag. 

Etter det har utgangspunktet vært yrkesskole og senere videregående skole, hvor teoretisk og 

praktisk utdannelse ble/ blir supplert med utplassering i håndverksbedrifter. I Norge er den 

vanligste modellen 2 år skole pluss 2 år i lære, men modellen kan varieres. 

Mesterlære finner sted i en sosial organisasjon som for eksempel et håndverkerfellesskap. 

Læring skjer gjennom deltakelse i en gruppe som utfører faget på en kompetent måte. 

Nykommeren beveger seg gradvis mot å bli et kompetent medlem i yrkeskulturen, fra 

“legitim perifer deltakelse” til “full deltakelse”. I slike praksisfellesskap vil det foregå 

veiledning hele tiden, men det blir ikke sett på som en egen aktivitet. Det er nærhet i tid og 

rom mellom refleksjon og handling, og den konkrete veiledningen blir tilpasset hver enkelt 

yrkessituasjon. Her finnes ingen universell oppskrift for hvordan veiledning skal foregå. Men 

ved sitt fokus på betydningen av praksisfellesskapet nedtoner (Lave og Wenger, 1991) 

mesterens innflytelse som enkeltperson. Selv om lærlingen er i et veiledningsforhold med en 

mester, lærer vedkommende også mye av andre lærlinger og gjennom egen utprøving. 

Nielsen og Kvale (1999:19) beskriver flere hovedtrekk ved mesterlære som pedagogisk idé. 

Faglig identitet er det første hovedtrekket, og handler om at læring skjer ved å utføre 

handlinger på et stadig høyere vanskelighetsnivå. Etter hvert som man tilegner seg ferdigheter 

i faget, vil man også utvikle en fagidentitet gjennom denne mestringsprosessen. Det blir satt 

spørsmålstegn ved verdien av refleksjonssamtaler som foregår med god avstand i tid og rom 

fra den praktiske handlingen. 

Andre hovedtrekk er læring gjennom imitasjon av mesteren. Her vil nykommeren kunne 

observere og imitere det arbeidet som mesteren, eller de andre fagarbeiderne gjør. 

Veiledningen følger gjerne et mønster der mesteren først demonstrerer riktig utførelse av en 

bestemt oppgave. Deretter øver lærlingen, og så korrigerer mesteren atferden inntil den er god 

nok. I veiledningsforløpet vil veilederen ofte blande seg mer inn i begynnelsen av 

veiledningen, og sjeldnere etter hvert. 

At kvaliteten på arbeidet blir evaluert gjennom praksis, er det tredje hovedtrekket ved 

mesterlæren. Kvaliteten på produktene blir vurdert ut fra hvor godt de fungerer og hvordan 
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kunden reagerer. Innenfor håndverkstradisjonen forvalter mesteren fagets akkumulerte 

kunnskap. Mesteren har utviklet komplekse vurderingskriterier i forhold til den 

håndverksmessige utførelsen, men disse er ofte uartikulerte fordi de har karakter av å være 

taus kunnskap. Det er mesteren som derfor avgjør hvilke arbeidsoppgaver lærlingen er i stand 

til å utføre på egen hånd. 

Praksisfelleskapstilnærmingen (Lave og Wenger, 1991) fokuserer på veiledning i grupper og 

på uformell veiledning. Det fokuseres her på at kompetanse ikke utelukkende kan bli 

formidlet gjennom talespråket. Ekspertkompetanse bæres av kroppen, ofte ubevisst som taus 

kunnskap. Modellæring og imitasjon er ikke kopiering, men en konstruktiv skapende prosess. 

Veilederen, mesteren, må kunne sitt fag. Det siste blir også avgjørende for balansen mellom, 

for mesteren å vise hvordan man skal gjøre, og la nybegynneren prøve seg.  

Visualisering, observasjon og etterligning er sentrale virkemidler i mesterlære 

Oppsummering; Teorien om situert læring er sentral innenfor mesterlæren (Lave og Wenger, 

1991). Her er fokus ikke rettet mot det som skjer inne i hodet til enkeltindivider, men læring 

blir heller sett på som en aktivitet som foregår i et samspill mellom individer, kulturelle 

redskaper og sosiale fellesskap. Læringen skjer gjennom deltakelse i praksisfellesskap som er 

plassert innenfor en spesifikk kulturell og institusjonell ramme. I dette praksisfellesskapet blir 

lærlingen først sett på som en legitim perifer deltaker. (Nielsen og Kvale, 1999). Dette 

teoretiske utgangspunktet er for meg nyttig for å analysere Læringsforløpet, og for å se de 

muligheter enkeltindividene får i det lærende fellesskapet  

3.1.9 Nåværende identitet og utpekt identitet 

Det er nyttig med flere utvidende  perspektiv på mine forskningsspørsmål knyttet til identitet 

og læring. Og Sfard og Prusak (2005) ser på identitet,  slik  også Lave og Wenger gjør , som 

noe som utvikles i et samspill mellom det sosiokulturelle og individet. De definerer videre 

identitet som noe som kontinuerlig skapes og gjenskapes gjennom samhandling med andre, 

og den utvikles gjennom fortellinger som individene forteller om seg selv, inkludert 

fortellinger som andre forteller om dem. 

 

“They define identity as a set of reifying, significant, endorsable stories about a person. These 

stories, even if individually told, are products of a collective storytelling. The authors’ main 
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claim is that learning may be thought of as closing the gap between actual identity and 

designated identity,“ two sets of reifying significant stories about the learner that are also 

endorsed by the learner” 

 

Sfard og Prusak (2005) skiller altså mellom to typer identiteter, den nåværende identitet; 

actual identity og utpekt identitet; designated identity, som ennå gjenstår å realisere.  

-Nåværende identitet; blir oftest uttalt i nåtid som - Jeg er ikke god på skolen. Jeg er bedre i 

praksis enn i teori. 

-Utpekt identitet; indikerer potensialet til å bli en del av ens nåværende identitet en gang i 

fremtiden. - Jeg skal begynne å jobbe etter ungdomskolen. - Jeg vil bli tømrer. 

 

Ungdommer vil i deres identitetsutvikling ha en betydelig følsomhet overfor konteksten de er 

i. I klasserommet vil de tolke forventninger fra lærerne og de andre elevene og handle i tråd 

med disse og visa versa. I verkstedet vil forventingene fra mentor og kollegaer være 

avgjørende.  Det vil eksistere en gjensidig tilpasning mellom elevene/lærlinger og 

lærer/mentor. Det at en lærer/mentor oppfatter elevene/lærlingene som uinteresserte, kan føre 

til en selvoppfyllende negativ syklus med gjensidig avvising og sviktende motivasjon til 

innsats (Hundeide, 2001).  

 

I forhold til hvordan elevenes identitetsutvikling påvirkes av andres vurderinger av seg selv, 

poengterer Wigfield et al. (2007) hvor viktig rolle lærerne har. De sier at når lærere har 

høye generelle forventninger til elevenes prestasjoner og de klarer å vise dette på en slik måte 

at elevene fanger opp forventningene, vil elevene prestere bedre. Elevene vil som lærende, 

oppleve en høyere grad av selvtillit og kompetanse. Disse personspesifikke forventningene 

er en av de mest direkte sosiale påvirkninger på elevenes følelse for kompetanse i 

klasserommet. Sentrale faktorer som påvirker elevenes identitet som elev vil altså være hva 

eleven opplever som andres vurderinger og sosial sammenligning, og i tillegg vil elevenes 

erfaring med mestring, virke inn. Tilsvarende årsaksforklaring kan anvendes på verksted 

konteksten, hvor møte mellom lærlingen, mentoren og kollegaene finner sted. 

 

Enda en faktor i elevenes identitetsutvikling som elev, er det Wengers (1998) sier om 

individets forestillinger om en ny verden; Det handler om elevens evne til å se 

læringen i et større perspektiv, som en utvidelse av selvet via overskridelse av tid og rom. 



30 

 

Dette gir meg grunnlag til å belyse hvordan elevene ser sin læring som noe som 

går inn i fremtiden, og om de kan utforske alternativer, og se mulige fremtider for seg. Det 

handler om å drømme om hva en har lyst å bli, og hva en kan oppnå. 

Via disse forestillingene kan elevene ta med andres meninger, andre muligheter og andre 

perspektiver i sin identitet. 

Slik jeg tolker Wengers beskrivelse av forestilling og fantasi, så har det mange likheter med 

det Sfard og Prusak (2005) kaller utpekt identitet. Sfard og Prusak sier videre at utpekt 

identitet er et produkt av kollektive ”historiefortellinger”, som en link mellom læring og den 

sosiokulturelle settingen som den forgår i, der blant annet sosiale forventninger, vil være et 

viktig element. Elevenes forestilling om en fremtid kan være med å gi ny næring til driv og 

energi til å stå på selv om belønningen ligger frem i tid. 

  

Sfard og Prusak (2005) sier at det skjer en forandring i elevenes identitet når det blir bygget 

en bro mellom nåværende og utpekt identitet. Dette skjer blant annet når noen eleven 

verdsetter, en signifikant person, sier hva som er viktig og eleven gjerne vil etterleve dette. 

Det vil være interessant å se forskjeller på lærerne innvirkning kontra mentorenes, i denne 

sammenhengen. 

 

Utpekt identitet er en visjon som guttene har om seg selv i fremtiden, hvem de kan bli, hva de 

ønsker å bli, og hva de er redd for å bli. Siden dette ikke er den samme identiteten de har nå, 

kan det være med å gi dem drivkraft til å gjøre mer, for nå målet om hvem de skal bli. Hvis 

guttene ikke klarer å se for seg en fremtid, kan det hende at de ikke ser noen poenger i å 

involvere seg. De kan bestemme seg for, at det ikke har verdi for dem, verken nå eller en gang 

i fremtiden. Jeg vil se på om denne tilnærmingen til framtida, endrer seg over i verkstedet. 

 

Oppsummering; Sfard og Prusak bringer inn egne og andres fortellinger som viktig. 

identitetsskapende element, og de skiller mellom nåværende og utpekt (en gang i framtida) 

identitet. I prosessen med å bygge bro mellom, er forventninger fra signifikante personer, f. 

eks. lærer/mentor avgjørende. Teorien er nyttig til å analysere «brobyggingen» som eventuelt 

foregår i praksisfelleskapene.  Liten interesse fra elev/lærer, kan ende med gjensidig 

avvisning, mens forventninger om suksess fra mentor og erfaring med mestring, blir viktige 

byggematerialer i broa, og gir ny driv og energi til å stå på videre inn i framtida.  
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4 Metode  

 

Jeg anser informantenes perspektiv for å være det mest virkelighetsnære vi kan komme for å 

forstå de unges livsverden. Det er denne kunnskapen som savnes når inkluderende opplæring 

er diskursen. Hva er det egentlig de unge tenker om læring? Hva er med på å gi dem en sunn 

identitet? Hva er deres logikk i det de formidler? Jeg gjør en tolkning ut fra disse erfaringene 

til en forståelse som kan gi bidrag i den pågående diskursen om nødvendige endringer av 

utdanningssystemet. Jeg vil drøfte de de sier opp mot teorier på området, og belyse deres 

opplevelser og erfaringer i lys av disse.  

Jeg velger intervjuformen som inngang til denne oppgaven. Fordi jeg er opptatt av guttenes 

selvforståelse, og av de endringsprosessene guttene gjennomgår. Og fordi jeg er opptatt av 

hva som skjer med guttenes identitetsutvikling når de skifter læringsarena fra klasserom til 

verksted. 

Jeg skriver om valg av design, forskningsmetode og vitenskapelig forankring. Under dette 

kapitlet vil jeg også redegjøre for min forforståelse. Jeg vil beskrive hvordan jeg valgt ut mine 

informanter, hvordan intervjuguiden ble til, hvordan intervjuundersøkelsen ble gjennomført 

og hvordan transkriperingsarbeidet gikk. Jeg skriver noe om analyse og tolkningsarbeidet, om 

troverdihet, bekreftbarhet og overførbarhet. 

Kvale og Brinkmann (2012) beskriver i sin bok at en intervjuundersøkelse foregår i syv ulike 

stadier. Disse stadiene er tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, 

verifisering og rapportering (Kvale og Brinkmann, 2012).  

 

Tematisering innebærer at en skal avklare formålet med undersøkelsen, altså hvorfor en 

gjennomfører undersøkelsen. Mye av dette arbeid kan gjøres i forbindelse med 

prosjektbeskrivelse og søknaden om godkjenning.  På dette stadiet i intervju-undersøkelsen  

finner jeg svar på spørsmålene hvorfor, samt hva og hvordan. Svarene på disse spørsmålene 

vil være avgjørende for det videre arbeidet. Kvale og Brinkmann (2015) skriver at en 

vesentlig del av intervjuprosjektet bør finnes sted før en faktisk gjennomfører intervjuet. På 

hvorfor spørsmålet må en klargjøre hva som er formålet med studien, altså hvorfor ønsker en 

å gjennomføre studien. Når det gjelder spørsmålet hva er hensikten at man her skal avklare 
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emnet for undersøkelsen og opparbeide seg kunnskap om emnet. I dette innebærer det at en 

skaffer seg en begrepsmessig og teoretisk forståelse av emnet en undersøker. Dette for å vite 

hva som er kjent kunnskap fra før av og dermed kunne avgjøre om synspunkter som kommer 

frem av undersøkelsen er reell ny kunnskap. 

  

Å ha kunnskap om emnet er nyttig og nødvendig for å stille relevante spørsmål under 

intervjuet. Når en nå har svart på hvorfor og hva spørsmålene er tiden inne for å spørre 

hvordan. Det er nå en bestemmer seg for hvilken metode en ønsker å benytte seg av for å 

finne svarene en lurer på. Ordet metode betyr opprinnelig veien til målet, og det er nettopp 

dette en skal bestemme seg for her. Hvilken vei en skal velge avhenger av hva en ønsker å 

finne ut gjennom studien sin (Kvale og Brinkmann, 2015). 

 

I planleggingen av studien må man ta hensyn til flere faktorer. En må planlegge hvordan en 

skal gjennomføre hele studien, noe som betyr at en må planlegge også de trinnene som 

kommer etter dette stadiet. Her må en legge planer for hvordan en ønsker å intervjue, 

transkribere, analysere, verifisere samt rapportere. I denne planleggingen må en også ta 

hensyn til etiske aspekter ved studien, som hvordan en skal innhente samtykke, sikre 

anonymiteten til informantene og hvilke konsekvenser det har å delta. Men kanskje det 

viktigste er å planlegge med hensikt i å innhente den informasjonen en er på jakt etter. (Kvale 

og Brinkmann, 2015). 

 

Det å intervjue blir av Kvale og Brinkmann (2015) beskrevet som et håndverk en må lære 

gjennom å utføre intervju. Dette fordi det finnes flere ulike måter å gjennomføre ett intervju 

på, og det er ikke noen generell standardprosedyre eller regler for forskningsintervju. Før en 

gjennomfører intervju er det viktig med kunnskap om intervjutemaet, og det blir beskrevet at 

kvaliteten på de data en kommer frem til avhenger av kvaliteten på ferdighetene til den som 

intervjuer. 

Når en starter ett intervju er det viktig å tenke på at kunnskapen blir skapt i samtale mellom 

personene. De første minuttene av intervjuet skriver Kvale og Brinkmann (2015) er 

avgjørende da det her skapes en oppfatning av intervjueren. Spørsmålene en stiller i intervjuet 

bør være korte og enkle og uten akademisk språk. Det finnes også ulike typer spørsmål slik 

som blant annet introduksjons spørsmål, direkte spørsmål, fortolkende spørsmål og 

oppfølgende spørsmål. Å stille oppfølgende spørsmål krever at en aktivt lytter til det som blir 
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sagt og med en gang bestemmer seg for hvilke utsagn som skal forfølges. (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

Da intervju er måten å innhente data på i en kvalitativ undersøkelse er en avhengig av at 

kvaliteten på intervjuet er bra, da dette er avgjørende for kvaliteten på det videre arbeidet med 

å analysere, verifisere og tilslutt rapportere. Kvale og Brinkmann (2015) fremsetter ulike 

kriterier som beskriver kvaliteten, blant annet hvor spontane og relevante svarene er, og i 

hvilken grad det stilles oppfølgingsspørsmål. Kvaliteten på intervjuet avhenger også av 

kunnskapen og ferdighetene til de som gjennomfører intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2015). 

 

Transkribering innebærer å gjøre det muntlige intervjuet om til skriftlig tekst. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) er det lettere å få oversikt over intervjuet når det er i tekstform, det 

transkriberte intervjuet er og bedre egnet for analysering. Videre beskriver de at det ikke 

finnes en standard måte å gjennomføre transkriberingen etter, det er derfor viktig at en er nøye 

med å beskrive hvordan en har gjennomført denne prosessen. Ved transkribering kan teksten 

framstå som uryddig og usammenhengende (Kvale og Brinkmann, 2015).  

 

Det finnes flere måter å analysere materialet en har samlet inn. Hvilken metode en velger 

avhenger av hva som er formålet med undersøkelsen, emnet en undersøker samt 

intervjumaterialets natur. Også når det gjelder analyse er det ingen standardmetoder. Når en 

analyserer kan en ha fokus på meningen, språket eller det generelle innholdet i 

analysematerialet (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Spørsmålet om hvordan en skal analysere transkripsjonen må stilles før en gjennomfører 

intervjuet. Dette fordi valg av analysemetode virker inn på spørsmålene i intervjuet og 

forberedelsen. Når en har klare meninger om analyseringen kan en alt under intervjuet tolke 

svarene underveis og en får da mulighet til å få bekreftet eller avkreftet sine tolkninger. Noe 

som også styrker påliteligheten til resultatene. (Kvale og Brinkmann, 2015 ). 

 

Verifisering;  Dette steget i prosessen innebærer at en kritisk vurderer undersøkelsen en nå har 

gjennomført både med tanke på (troverdighet)validitet, reliabilitet(bekreftbarhet) og om 

resultatene er generaliserbare(overførbarhet). Reliabilitet har å gjøre med i hvor stor grad en 

kan reprodusere forskningen og få et likt resultat. Mens validitet forstås med 

sannhetsgehalten, riktigheten og styrken i utsagnet (Kvale og Brinkmann, 2015). Validering 

er gjennomgående for hele forskningsprosessen og Kvale og Brinkmann (2015) skriver at i 
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valid eller gyldig forskning er spørsmålet om validitet overflødig. Videre er det først når en 

har vurdert en undersøkelse til å være pålitelige og gyldige at en kan ta stilling til om 

resultatet kan generaliseres til også å gjelde andre personer eller situasjoner (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

 

Det å skrive intervjurapport markerer slutten på en lang prosess. Det er her en skal formidle 

det som er verdt å videreformidle etter å ha gjennomført intervjuene (Kvale og Brinkmann, 

2015). Kvale og Brinkmann (2015) peker på at en slik rapport skal inneholde 

hovedmålsettingene for intervjuet, samt metoder, resultater og implikasjoner. Dette gjøres for 

at leseren selv skal ha muligheten til å vurdere i hvilken grad forskningen er nyttig. Videre 

blir det beskrevet at rapporter fort kan bli kjedelig lesning. For å hindre dette foreslår de at en 

gjennom hele forskningsprosessen har rapporten i baktankene slik at en underveis kan plukke 

ut relevante og gode sitater og historier. Skriving av rapporten fører også med seg etiske 

aspekter slik som konfidensialitet, samtykke til publisering og konsekvensen av resultatet av 

undersøkelsen. 

 

 

 Valg av design 4.1

Undersøkelsen er basert på et semistrukturert kvalitativt intervju med åtte ungdommer som er 

på praksisbrev. Jeg har også intervjuet mentorene deres på den arbeidsplassen de er fire dager 

i uka. Studien har undersøkt hvordan ungdommene opplever læring og identitetsdannelse 

prosesser i klasserommet og på verkstedet. Jeg må avgrense og konkretisere hvilke 

tematisering som best kan gi svar på mine forskningsspørsmål; 

-Hvordan opplever teoritrøtt ungdom på praksisbrev, utvikling av sin læringsidentitet i 

klasserommet og i verkstedet?  

-Kan ungdommenes erfaringer med tidlig spesialisering, understøtte implementeringen av 

praksisbrev som en del av videregående opplæring, og være et effektivt tiltak mot frafall? 

Kvalitativ metoden fokuserer på relasjoner som enkeltpersoner inngår i. Brinkmann og 

Tahlgaard (2015) hevder at et kvalitativt intervju er den viktigste og mest effektive måten å 
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forstå våre medmennesker på. Men det er en krevende øvelse å gå inn i andre menneskers 

livsverden og formidle denne på en etisk forsvarlig måte. 

Mennesket er sosialt vesener. For å komme i posisjon til å samtale med ungdommene om 

relasjonene de inngår i, falt valget på intervjuformen. Jeg ville samtale med ungdommenes 

mentorer, for å få deres erfaringer med tidlig spesialisering, slik praksisbrev legger opp til. Et 

utenfra blikk på ungdommene, hvordan en annen part opplever verkstedkonteksten, vil også 

nyansere ungdommenes egen opplevelser. Jeg kunne også valgt å intervjue kontaktlærerne 

deres for å få et tilsvarende blikk på klasserom konteksten. Og jeg kunne ha intervjuet andre 

fagpersoner, som på en eller annen måte var involvert i løpet av tiden i grunnskolen. Her 

måtte jeg avgrense oppgaven, fordi den da kunne bli for omfattende. Det er ungdommenes 

eget perspektiv jeg er ute etter, og det er betydningen av ungdommenes erfaringer og deres 

opplevelser i sine omgivelser, jeg vil få fram. Etterpå undersøker jeg disse i lys av valgt teori. 

Jeg gjennomførte 15 intervjuer, da to av ungdommene har samme mentor. 

Da målet er å få innsikt i ungdommenes og mentorenes subjektive opplevelser, og å forstå 

dem i kontekst klasserom/verksted var det naturlig å velge en hermeneutisk forankring, hvor 

meningsfortolkning preges av en fram og tilbake prosess mellom deler og helhet, som en 

hermeneutisk sirkel. Jeg tolker informantenes utsagn, reflekterer over meningsinnhold og 

analyserer skulte tolkingsalternativer. Jeg velger også en fenomenologisk fortolkning, som har 

et perspektiv på menneskenes subjektive erfaringer som gyldig kunnskap.  

I analysearbeidet har jeg fulgt Giorgi (1985) sine tre trinn. “One would have to employ (1) 

description (2) within the attitude of the phenomenological reduction, and (3) seek the most 

invariant meanings for a context”  

Første trinn er deskriptiv og jeg skaffer meg et helhetsinntrykk, og et inntrykk av forskjeller i 

materialet. Jeg gikk gjennom de transkriberte intervjuene, og systematiserte svarene etter 

temaene fra intervjuguiden.  

Disse var: Bakgrunn og barndom, opplevelser i barneskolen, overgangen til ungdomskolen, 

erfaringer fra ungdomskolen, erfaringer med praktisk læring i ungdomskolen, overgangen til 

vgo og valg av praksisbrev, oppstart-gjennomføring av praksisbrev fram mot prøve, erfaringer 

på læreplass og til slutt mentorenes erfaringer med ungdommene på praksisbrev.  
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Andre trinn var og identifiserer meningsbærende enheter. Jeg leter etter i mening i svarene på 

mine spørsmål og valgte begrepene læring og identitet, og situert lærings teori, som viktige 

redskaper i analysearbeidet.  

Tredje tinn var å abstrahere mening ut av de meningsbærende enhetene fra materialet. Jeg 

leter etter likheter, forskjeller, sammenfall og kontraster i materialet.  

Til slutt, under diskusjonen, gjelder det å sammenfatte betydningen av resultatene som er 

analysert, se det i utvidet sammenheng.  

 

 Min forforståelse 4.2

Innenfor kvalitativ forskning er ikke spørsmålet om hvor nøytralt en kan nærme seg en 

problemstilling, men heller hvordan jeg som forsker påvirker prosessen. Min utdannings- og 

arbeidslivsbakgrunn som lærer og rådgiver i utdanningssystemet i snart 40 år, er selvsagt med 

meg gjennom hele prosessen med å skrive denne oppgaven.  

Jeg har erfaringer og opplevelser fra praksisfeltet som jeg selvsagt benytter i f.eks. analyse og 

tolkningsarbeidet. Jeg har lært å se fenomener i sammenheng. Mennesker er sosiale og ingen 

individer er en øy. Innenfor oppdragelse og opplæring hevdes det at «It takes a village». Det 

må en hel landsby til for å oppdra et barn. Om det går galt med et individ, er det ikke selvsagt 

at dette ene og alene skyldes vedkommende. Omgivelser og et komplekst samspill med disse, 

er avgjørende for resultatet.  

Et sentralt spørsmål for meg blir da; Hva kan gjøre i omgivelsene, i dette tilfelle i 

utdanningssystemet, for at flere skal lykkes?  

Men forforståelse, eller fordommer, er ikke deterministiske og stillestående. Dette handler om 

dynamiske prosesser som kan endres og utvikles i møte med omgivelser gjennom ulike 

former for deltakelse livet gjennom. Hva jeg mener og hvor jeg står, kan omgivelsene 

observere gjennom min kommunikasjon, språk og væremåte, og gjennom min sosiale og 

faglige posisjon. Dette påvirker prosessen og trenger bevisst oppmerksomhet. En forforståelse 

kan være vond å vende. Jeg har derfor under hele prosessen prøvd å være åpen for hva 

informantene formidler, samtidig som jeg er bevisst på min forutinntatthet. Det har hele tiden 

vært viktig å finne andre fortolkningsalternativer, enn de forventede. Min forforståelse er også 
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at det er et behov for å vite hva ungdommen selv tenker om sin situasjon. Jeg er også 

engasjert i temaet som undersøkes gjennom bl.a. gjennom min jobb som koordinator for 

praksisbrevordningen ved min arbeidsplass. Jeg har helt fra starten av min lærerutdanning 

vært opptatt av at skolen skal være et sted hvor alle skal oppleve tilhørighet og mestring, selv 

med ulike forutsetninger og bakgrunn. Og som resultatene av denne studien viser; Dette er 

dessverre ikke tilfelle i dagens skole. Ønsket om flere med praktisk rettede læringsbaner, har 

ligget som en grunntanke bak mitt engasjement. Det hevdes at et sterkt engasjement hemmer 

dømmekraften og påvirker tilnærmingene til forskningsfeltet. Jeg mener bevisstheten om at 

dette kan forekomme, og at engasjement også er en sterk motor i målrettet arbeid, kan 

motvirke eventuell støy i den retningen. 

Jeg har valgt å vektlegge Lave og Wegner sin forståelse av læring og identitet, og deres 

begreper, som utgangspunkt for mine analyser.  Jeg tolker Lave og Wenger sitt perspektiv 

som et forsøk på å smelte sammen de to begrepene. Deres begrepsapparat innenfor situert 

læringsteori, kan være med å belyse det som skjer i klasserommet, og i verkstedet. 

Min antakelse er at opplæring av nybegynnere til eksperter, kan effektiviseres gjennom tidlig 

spesialisering og gjennom autentisk deltakelse i direkte produksjon. Og at dette er spesielt 

godt egnet for at teoritrøtt og mer praktisk orientert ungdom, skal fullføre en yrkesutdanning. 

Eller sagt med Lave og Wenger (1991) Perifer legitim deltakelse i velfungerende 

praksisfelleskap er en effektiv måte å ta lærlingen til fagbrev. Jeg antar at guttenes opplevelse 

av tydelige praksisfelleskap på de ulike arbeidsplassene, er med på å forme deres 

læringsidentitet. 

 

 Rekruttering og utvelgelse av informanter 4.3

Etter at NSD hadde godkjent intervjuundersøkelsen, tok jeg kontakt med aktuelle 

praksisbrevkandidater og mentorer med forespørsel om å bli med på denne studien. Etter kort 

tid hadde jeg positive svar fra 8 ungdommer og 7 mentorer. Alle fikk samtykkeskjema for 

underskriving, og jeg kunne gå i gang med intervjuene. Alle var over 16 år og jeg innhentet 

ikke noe samtykke fra foreldrene. 
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Jeg valgte å intervjue disse 8 ungdommer fordi de har deltatt på forsøk med praksisbrev i 

videregående skole. Jeg kjente ingen av guttene før de startet på praksisbrev. Ungdommene er 

fra to kull, fire fra 2013/2015-kullet, som alle har fått lærekontrakt. Og fire fra 2014/2016-

kullet, som alle er blitt forespeilet lærekontrakt i sine bedrifter. De ble valgt ut og anbefalt 

ordningen av rådgivere/kontaktlærere i ungdomskolen, og to år videregående opplæring ble 

organisert av en praksisbrev-koordinator, med fire arbeidsdager i bedrift og med en dag 

ordinær skole.  

Etter to år kan de kvalifisere seg til læreplass i bedriften. Deltakerne kan også kvalifisere seg 

til læreplass senere, ved f.eks. å jobbe videre på vanlige vilkår i bedriften. Ungdommer kan 

også ha nytte av ordningen på andre måter, f.eks. ved at de har opparbeidet nyttig 

arbeidserfaring som f.eks. er viktig i videre jobbsøking som spesialarbeider eller 

hjelpearbeider. 

Jeg kjenner disse ungdommene gjennom mitt arbeid som koordinator for praksisbrev, og det 

gjør det utfordrende å innta et nøytralt perspektiv. Derfor gjorde jeg det veldig klart at jeg var 

masterstudent i intervjusituasjonen, og at jeg ikke var i koordinatorrollen. Det er viktig å være 

bevist dette forholdet også i analysearbeidet. Jeg har i tillegg snakket med ungdommenes 

mentorer, for å få et utenfra blikk på det ungdommene forteller om fra verkstedet. Jeg tolker 

utsagnene med en bredere forståelsesramme enn ungdommenes egen, jeg tar en kritisk 

tilnærming og jeg ser utsagnene i lys av teori. Jeg starter med en av ungdommene i utvalget 

sin historie, som også beskriver mange fellestrekk hos alle ungdommene i mitt materiale. 

Ungdommene i materialet har så mye felles, at jeg anser det som greit å bruke sitatene fra 

guttene senere, uten at jeg legger så mye vekt på den individuelle konteksten. 

Jeg har valgt en semi-strukturert intervjuform og intervjuene ble gjennomført, men unntak av 

en, hjemme hos informantene. Dette ble gjort for å få et inntrykk av hvordan de hadde det 

hjemme. Den siste informanten intervjuet jeg på jobb, etter at han i første omgang var noe 

skeptisk til intervjuet. På et møte på arbeidsplassen sa han seg villig til å bli med på å bli 

intervjuet. Intervjuene varte fra 45 til 90 minutter, det ble benyttet lydopptaker og 

transkripsjonene av svarene ble utført på dialekt. Dette fordi måten ungdommene uttrykker 

seg på, kan ha betydning for meningsinnholdet. 

Jeg har også intervjuet mentorene til ungdommene i utvalget. Valgte også her en semi- 

strukturert intervjuform, men gjennomført for alle, minus en, på mentorenes arbeidsplasser. 
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Den siste ble telefon-intervjuet, fordi det ble vanskelig å organisere et møte. Alle intervjuene 

ble tatt opp og transkribert. Men bare på dialekt, fordi jeg anså det av betydning for 

tolkningen av innholdet. 

Den første organiseringen av svarene skjedde ved at jeg hengte dem opp på veggen, og 

begynte å kategorisere. Intervjuet har en kronologisk livshistorisk rekkefølge, fordi jeg ønsket 

å se på dette med frafall som en prosess. Jeg har brukt begrepet «fader» ut i denne 

sammenhengen.  Det starter, etter litt om familiebakgrunn, med barndommen, fortsetter inn i 

grunnskolen og over i videregående opplæring og praksisbrev. Det var derfor naturlig å dele 

svarene inn kronologisk. Etter å ha samlet svarene, begynte jeg å se etter likheter, forskjeller 

og mønster. Jeg så også etter måter å tematisere tilnærmingen til forskningsspørsmålene mine. 

Magne sin historie [se side 46] representerer det som i stor grad samler utvalget. Jeg så også 

samtidig på hvilke avvik fra dette typiske, jeg kunne finne i svarene. Dette ble en grei måte å 

organisere materialet mitt på; Finne hovedlinjer og lokalisere avvik. 

Historien om Magne ga meg mange svar på hvilke problemområder som gikk igjen i 

ungdommenes fortellinger. Som f.eks. Lærerrollen, læring, elevrollen, identitet, karakterer, 

lekser og overlevelsesstrategier i klasserommet og mesterlære «læring i praksis» og 

annerkjennelse i verkstedet.  

Med utgangspunkt i Magne så jeg i tillegg etter hvor guttene avviker fra hverandre, og hvilke 

problemområder som da aktualiseres. 

5.4 Troverdighet, Bekreftbarhet, Overførbarehet og 

Etikk  

Reliabilitet, validitet og generalisering passer dårlig for kvalitativ forskning (Widerberg, 

2005). Hensikten er jo ikke her at forskeren skal kunne være utskiftbar (reliabilitet) eller at det 

er helt bestemt på forhånd hva man skal måle (validitet). De kvalitative studiene handler ikke 

om å måle fenomener og resulterer ikke i tall. Dette er grunnlaget for at Thagaard (2002) 

foretrekker begrepene troverdighet og bekreftbarhet framfor reliabilitet og validitet, og 

overførbarhet fremfor generaliserbarhet (Ringdal, 2007). Troverdighet går på om forskningen 

er utført på en tillitvekkende måte. Her blir det sentralt å kunne reflektere over hvordan 

datainnsamlingen har foregått med sikte på å bli bevisst mulige feilkilder. Bekreftbarhet 
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knyttes til kvaliteten i de tolkninger som gjøres, og om den innsikt prosjektet gir støttes av 

andre undersøkelser. Overførbarhet går på om resultatene fra undersøkelsen gjelder i andre 

situasjoner eller andre steder. Slik mener Thagaard (2002)  at begrepene troverdighet, 

bekreftbarhet og overførbarhet fremhever den kvalitative tilnærmingens særpreg. Jeg velger 

derfor også å benytte disse begrepene i fortsettelsen 

4.3.1  Troverdighet 

Troverdighet, eller validitet, referer til kvalitet i forskningen og kan knyttes til at forskeren 

gjør rede for hvordan data utvikles (Thagaard, 2002). Innenfor kvalitativ forskning snakker en 

først og fremst om troverdighet i forhold til selve intervjustadiet, lydopptak, 

transkripsjonsstadiet og analysestadiet (Kvale, 2002). For meg var det viktig under 

intervjuene å vise stor grad av åpenhet, samt skape en trygg og god ramme rundt 

intervjusituasjonen. Videre var jeg bevisst på å forsøke å møte informantene med en åpen 

holdning, og ikke stille ledende spørsmål slik at min egen forforståelse skulle prege hva 

informantene svarte. Jeg fokuserte på å la informantene fortelle mest mulig fritt, men forholdt 

meg til intervjuguiden under alle intervjuene. Dette for å få en så lik gjennomgang som mulig, 

samt at grunnlaget for å kunne sammenlikne resultatene ble bedre.  

Under intervjuene benyttet jeg meg av en lydopptaker. En slik lydopptaker gir imidlertid en 

dekontekstualisert versjon av intervjuet, hevder Kvale (2002), da den ikke inneholder de 

visuelle aspektene ved situasjonen, verken omgivelser eller deltakernes ansiktsuttrykk og 

kroppsspråk. 

Transkripsjon er ikke bare en enkel teknisk prosess, men en tolkningsprosess i seg selv, sier 

Kvale (2002). Intervjuene ble transkribert rett etter at de var gjennomført. Dette for å styrke 

transkriberingens troverdighet. Under transkriberingen var jeg opptatt av at det skulle skrives 

ut så korrekt og ordrett som mulig i forhold til pauser, kroppsspråk, intonasjon og så videre. 

Dette innebar at jeg måtte lytte gjennom opptakene flere ganger både før, under og etter 

transkriberingen.  

Gjennom prosessen med transkribering har jeg opplevd hvor krevende det er og i minst mulig 

grad tolke utsagnene fra intervjuene. Transkriberingen valgte jeg å gjøre ordrett slik at 

tolkningen blir minst mulig. At jeg selv har samme dialekt, hjelper på forståelsen av det som 

blir sagt. Men hvordan kan en vite sikkert hva som er den egentlige meningen? Dette er ett 

filosofisk spørsmål også Kvale og Brinkmann (2015) stiller. I ettertid ser jeg at jeg under 
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selve intervjuene kunne stilt flere og bedre oppfølgingsspørsmål. Dette ville nok også ha ført 

til at jeg med enda større sikkerhet kunne sagt hva informantene mente. Å lede intervju blir av 

Kvale og Brinkmann (2015) presentert som en ferdighet en må lære seg å beherske, en blir 

bedre etter hvert som en gjør det. Dette erfarte jeg i løpet av intervjuene 

 

Jeg var koordinator for etableringen av praksisbrevordningen ved skolen, og har rent 

profesjonelt hatt kontakt med ungdommen i utvalget, siden de startet på denne utdanningen. 

Jeg tar i studiet høyde for at jeg har en relasjon til, og kjenner ungdommene, etter oppstart av 

forsøket med praksisbrev, og at dette kan gjøre det vanskelig å opprettholde en nøytral 

avstand. Jeg har i oppgaven vært bevist på denne utfordringen, og tatt det med gjennom hele 

prosessen. Siden jeg ikke har gjort noen intervjuer av ungdommenes kontaktlærer fra 

grunnskolen, er det herifra kun ungdommenes egne opplevelser i materialet. Når det gjelder 

det som ungdommene opplever i verkstedet, har jeg deres mentorer sine opplevelser i tillegg. 

 

 

4.3.2 Bekreftbarhet 

Bekreftbarhet, eller reliabilitet, ser etter om andre forskere kan finne det samme som meg gitt 

samme kontekst. Jeg kan ikke si noe om andre ville sett det samme som meg, eller tolket det 

på samme måte i en liknende studie. Mens troverdighet er knyttet til fremgangsmåter for 

utvikling av data, er bekreftbarhet knyttet til tolkningen av resultatene (Thagaard, 2002). Hva 

som er en korrekt transkripsjon er i følge Kvale (2002) umulig å svare på da det ikke finnes 

noen sann, objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Jeg har i stedet spurt  hva som 

er en nyttig transkripsjon for mine behov. Jeg har forsøkt å inkludere pauser, gjentakelser og 

tonefall for en mest mulig korrekt gjengivelsen av guttenes uttalelser. Bekreftbarhet innebærer 

både at jeg forholder seg kritisk til egne tolkninger, og at prosjektets resultater kan bekreftes 

av annen forskning.  

4.3.3 Overførbarhet 

Handler om generaliserbarhet, om dette gjelder for andre enn guttene i utvalget.  
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Overførbarhet i kvalitative studier dreier seg om en annen form for overføring enn den som 

benyttes innenfor den kvantitative forskningen. Istedenfor å basere seg på å trekke 

konklusjoner om en bestemt populasjon på bakgrunn av representative utvalg og statistiske 

utregninger, dreier overførbarhet innenfor kvalitativ forskning seg om antakelser om at 

teorien som utvikles, kan være nyttig i forhold til å forstå lignende personer eller situasjoner. 

Således er overførbarhet knyttet til at den forståelsen som utvikles innenfor rammen av et 

enkelt prosjekt, også kan være relevant i andre situasjoner. Overførbarhet kan også knytes til 

at tolkningen vekker gjenklang hos lesere med kjennskap til de fenomenene som studeres 

(Thagaard, 2002). 

Ved kvalitativ forskning har man en unik mulighet til å gå i dybden på et fenomen og få 

innsikt i hvordan andre mennesker opplever sin virkelighet. Min undersøkelse dreier seg om 

åtte gutters erfaringer knyttet til skole og arbeidsliv. Resultatene fra min undersøkelse kan 

antakelig vis ikke overføres til å skulle gjelde alle teoritrøtte ungdommer som sliter med 

skoleviljen sin. Undersøkelsen gir et innblikk i hvordan disse ungdommene har opplevd sin 

situasjon, gjennom 10 år på skolen, og den tiden de har vært på praksisbrev. Og kanskje slik 

bidra til mer kunnskap omkring læring og identitetsdanning, betydningen av mer praktiske 

læringsbaner, og av hvordan utdanningssystemet kan møte forskjellighet i elevgruppa. 

 

 

4.3.4 Etikk 

Ordet etikk kommer av det greske ordet etos, som betyr karakter. Senere ble etikk oversatt til 

det latinske mores, som ble ordet moral. Moral betyr også karakter, men også vane eller 

skikk. Begge ordene handler om å handle, tenke, føle og være på de måtene som kreves i en 

kontekst, eksempelvis hvor etiske retningslinjer eller dagliglivets moral spiller inn i en 

intervjusituasjon. 

Jeg er i intervjuet opptatt av emner som kan oppleves som følsomme, og behovet for å 

beskytte deltakerne blir aktualisere. Det ble viktig å beskytte konfidensialiteten til deltakerne 

og arbeidsplassene.  

Jeg tar høyde for at guttene kjenner meg og at det kanskje ikke var så lett å si nei til dette 

intervjuet. Det var to som ikke svarte ja på første skriftlige henvendelse, men som gikk med 

på et intervju etter en ny personlig henvendelse. For de to kan det personlige møte blitt 
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opplevd som et press. Men mine erfaringer med selve intervjusituasjonen, tilsier ikke at noen 

av guttene motvillig gikk med på å bli intervjuet, eller at de hadde gitt etter for press. 

 

Dette er gjort ved å endre navn både på personene og arbeidsplassene. Det er også gjort andre 

endringer for at det ikke skal være åpenbart hvem som forteller eller hvor vi er. Jeg har gjort 

endringer for å forhindre at noen blir stigmatisert gjennom det som blir referert av sitater. 

Informert samtykke er innhentet. Jeg har redegjort for alle forhold ved prosjektet som kan 

være av betydning for intervjupersonene. Lydbåndopptak av intervjuene er slettet og alt av 

transkripsjoner er anonymisert. Mye av mine vurderinger tar utgangspunkt i situert skjønn, og 

handler om erfaringsmessig å forstå hvilke krefter og hvilken sårbarhet som kan oppstå i slike 

intervjusituasjoner som kan omhandle følsomme temaer. 

For å kunne legitimere mitt prosjekt bør det kunne tjene vitenskapelige og menneskelige 

interesser og fremme velferd. Jeg må avveie hvor dypt jeg kan gå med følsomme spørsmål. 

Kan jeg gå bak fasader av forsvar for å finne bakenforliggende forklaringer? Dette er etiske 

dilemmaer, det ikke finnes fasit på, men må avgjøres på grunnlag av etisk situert skjønn.    

Det guttene opplever, og som de forteller om, er knyttet til positive endringer over i 

verkstedet, og som sådan ikke så følsomme. Hadde det gått andre veien, måtte jeg ha tatt noen 

ytterligere grep for å anonymisere deltakernes rapporterte opplevelse. Men opplevelsene i 

skolen er sårbare nok, og jeg har derfor gjort grep for å beskytte konfidensialiteten. 

En som analyserer og fortolker må ikke i følge Bourdieu (1999) bare akseptere rollen som 

formidler av intervjupersonens symbolske kraft, men også risikere å gi fritt tolkningsrom for 

til lesere. Det er viktig med bevissthet rund dette, slik at tolkningsrommet kan kontrolleres 

med god kvalitet på rapporteringen. 
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5 Empiri og analyse 

 

 

Resultatene kommer fra intervjuer med åtte ungdommer på praksisbrev, og deres syv 

mentorer. Guttene er mellom 16 og 19 år. Det er Bjørn og Leif, som jobber på havna med 

logistikk. Og det er Arve innenfor kokkefaget, som er på en restaurant. Anders er i 

tømrerfaget i et byggefirma, Erik er på en skole og tar barne- og ungdomsarbeiderfaget, Asle 

og Magne er innen sveisefaget på et mekanisk verksted og Tore er i platearbeiderfaget i en 

fabrikk. I tillegg er mentorene deres Oscar, Knut, Andre, Endre, Solveig, Bente og Endre 

intervjuet. 

Ved skoleslutt i ungdomskolen ble det gjennomført en intervjurunde. Sammen med foresatte, 

og rådgivere fra ungdomskolene og fra vgs. skole, ble etter hvert alle yrkesønsker klare, og 

alle valgte etter hvert en arbeidsplass som kunne tilby fagønsket, og som ville ta dem på en to 

års reise mot praksisbrev. Det ble deretter gjennomfør møter med bedriftene, før det ble 

skrevet opplæringskontrakt 

Seks av ungdommene kommer direkte fra ungdomskolen. Her har kontaktlærere og rådgivere 

sammen med ansvarlig for praksisbrev i videregående skole, samarbeidet om inntaket. 

Ungdommene har dårlige teoretiske resultater ungdomskolen, men de har positive erfaringer 

med praktisk tilnærming til kunnskaper gjennom utplassering i arbeidslivet. Erfaringer som 

har vært med på og avklarte yrkespreferansene. Kontaktlærer har et avklart bilde av hvem 

kandidatene er, de har fått kjennskap til praksisbrevtilbudet, og gjennom rådgiver tatt kontakt 

med videregående. Det er arrangert møter med ungdommene og deres foresatt, og det er tatt 

kontakt med aktuelle bedrifter. Når ungdommene har bestemt seg for hvilket av 

praksisbrevets 16 alternative fagplaner de ønsker, blir det avholdt møte med bedriftene og det 

blir skrevet en opplæringskontrakt. ”Kjent mæ sjøl igjen i ta der”, er svaret Leif gir på hvorfor 

han valgte praksisbrev. 

To av ungdommene kommer fra vg1, og har med seg nye negative erfaringer fra en alt for 

teoritung videregående skole, med erfaringer om lite verkstedtid og relevant praksis for eget 

yrkesvalg. ”Og vi hadd kun teori… følt ikkje at vi hadd no praksis” er Eriks sin historie fra 

tida på vg1. Resultatet har blitt dårlige karakterer, mye fravær, mange advarsler og helt på 
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grensen til frafall. Opplevelsene fra ungdomskolen forsterkes i videregående, og 

sannsynligheten for at de to ville ha fullført den ordinære veien mot fagbrev, er minimal. Det 

kan antas at praksisbrev har gitt en ny mulighet til å fullføre videregående opplæring for alle i 

utvalget. Slik opplevde Erik året på vg1 helse og sosialfag; 

«Æ gikk førsteåret helse sosial… så begynt æ å drop ut... møtt ikkje opp på skolen, og sånn. Og da va det 

kontaktlæren min tok mæ inn… ætte det fekk æ hør om praksisbrev og det vart et nytt møte. Det va for lite fokus 

på barne og ungdom... mæst på eldreomsorg, sprøyter og medisiner, og sånn. Helsebiten va æ ikkje så veldig 

interesserti... va litt heavy. Og vi hadd kun teori… følt ikkje at vi hadd no praksis. Huske vi va utplassert ei uke i 

en barnehage og ei uke på et eldresenter... ellers kun teori» (Erik) 

Alle ungdommene begrunner valget sitt av praksisbrev med at de er lei av en teoritung skole, 

og at de ønsker et mer praktisk alternativ. En sier det så sterkt at dette var som å vinne i lotto. 

Henvisningen til et sjansespill kan forklares med Leif sin opplevelse av lite innvirkning på det 

som skjer rundt han. Kan også tolkes som om han opplever å ha hatt mye uflaks. Og at det må 

flaks til om det skal gå hans vei. Nå gjør det endelig det!  «Fordi æ så det som den einaste 

muligheten... te faktisk kunna... kunna ikkje sje nå bedre muligheta enn ta der. Passa utrolig 

bra for mæ. Kjent mæ sjøl igjen i ta der. Værra i arbeid og værra litte grann på skolen. 

Næsten som å vinn i LOTTO, når du kom» (Leif) 

Med utgangspunkt i klare yrkespreferanser og opplevd teoritrøtthet, velger guttene 

praksisbrev som læringsbane etter ungdomskolen. De er nå, på tur over i nye praksisfelleskap, 

forhåpentlig vis som legitime perifere deltakere, og som tar dem hele veien til en kompetanse 

arbeidslivet har bruk for. 

Hovedtemaene er opplevelser og erfaringer med læring og identitet gjennom 

intervjupersonenes snart 19 år lange livsløp, på skolen/i klasserommet og i arbeidslivet/på 

verkstedet. Studiets utgangspunkt er nærhet til de unges livsverden og deres oppfatning av 

situasjonen, supplert med mentorenes oppfatninger, mens de er ute i arbeidslivet. Jeg bruker 

begrepene klasserommet og verkstedet som benevnelser på den lokale konteksten 

ungdommene opererer i. Skolen og arbeidslivet er betegnelser på den mer globale konteksten 

De forskjellige temaene som kommer tydelig fram i ungdommenes, og mentorenes, 

opplevelser, gir et mønster for den videre analysen, og ivaretar en mer helhetlig tilnærming. 

Som i en hermeneutisk sirkel har jeg sett etter den bakenforliggende forståelsen av 

intervjupersonenes fortellinger. Hva er deres syn på det de har opplevd i skolen og i 

arbeidslivet? Og hvordan kan en se denne forståelsen i lys av valgt teori? Jeg har brukt ulike 

analyse kontekster for å se etter mening og fortolkninger til intervjuene. Dette er etter Kvale 



46 

 

og Brinkmann (2015); selvforståelse, kritisk forståelse, sunn fornuft og teoretisk forståelse. 

Disse kontekstene brukes til å belyse intervjupersonenes utsagn gjennom mine fortolkninger 

 Magne si historie   5.1

Magne er den som har ei historie som representerer tendens i utvalget best. Han er på 

intervjutidspunktet åtten år, bor sammen med sine foreldre og en eldre bror. Far er kaptein 

med bakgrunn i utenriksfart, hvor han tidligere har gått gradene fra dekksgutt.  Dette er ikke 

en uvanlig bakgrunn i lokalmiljøet. Mor har vært hjemmeværende husmor, men jobber nå i en 

butikk. Familien har greid seg bra siden han ble født, og de har god økonomi. Høykultur og 

akademia har liten plass i familiene og klassereisen har i hovedsak vært økonomisk. 

Magne er en urolig unge, aktiv, full av energi og nysgjerrig. En aktiv «rakkerunge», som han selv sier.  

Magne gledet seg til å begynne på skolen. Starten i barneskolen var spennende og artig, og han trivdes der 

sammen med vennene sine. Friminuttene var høydepunktet med lek og fotballspilling i bingen. 

Men Magne får det etter hvert verre og verre på skolen. Han følte at han ikke henger med lenger, og han gjør 

stadig mindre lekser. Magne møter stort sett opp til timene, men greier ikke følge med i undervisningen. Han sier 

han mangler skolevilje. En av lærerne hans mener han har lese- og skrivevansker, og vil starte en utredning. 

Men det skjer ingen ting på den fronten, før han kommer til ungdomskolen. Da får han tilbudt om å være med på 

spesialundervisning. Men det å bli tatt ut av klassen og gitt ekstraundervisning, opplever han svært negativt. 

Overgangen til ungdomskolen ble en ny start, og Magne prøvde virkelig og henge med i skolearbeidet. Men til 

tross for at han la ned en del innsats, uteble resultatene. Møte med de dårlige karakterene, ble det som etter 

hvert fikk han til å gi opp. Magne gjør nå ikke mye av skolearbeidet, hjemmeleksene skaper stadig større 

konflikter i heimen og fraværet fra skolen øker. Han får tilbud om to dager utplassering på et verksted, og dette 

opplever han som veldig positivt. Det var som «å komme hjem», som han sier. 

Magne melder seg ut av den øvrige undervisningen, sover i timene og lever sitt skoleliv i friminuttene. Han 

forteller til helsesøster at han sliter psykisk, og han også har fysiske plager. Etter henvisning til lege får han 

behandling for stiv nakke og migrene.  

Magne har liten tro på framtida, og han ser ikke lyst på overgangen til videregående.  

Da han i møte med rådgiver blir klar over muligheten for å starte opp med praksisbrev, griper han tilbudet med 

begge hender. Et mer praksisnært opplæringstilbud er midt i blinken, og det går greit å finne et fag han kan 

starte opp med. Han har en onkel som jobber på et mekanisk verksted, og onkelen mener sveisefaget er det riktig 

og satse på.  Fire dager i uka blir verkstedet Magne sin arbeidsplass, mens den femte dagen er han på skolen. 
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Dette passer Magne mye bedre, slippe å måtte gå på skolen hver dag. Han får litt lønn, og han får holde på med 

noe han synes er artig. Økonomien blir også så god at han skaffer seg førerkort og egen bil.   

Magne trives i lag med sine kollegaer, og han får veldig god kontakt med sin læremester. Tilbakemeldingene på 

den jobben han gjør, er positive, og han får stadig mer utfordrende arbeidsoppgaver. På grunn av sitt åpenbare 

talent for sveising får han kallenavnet «Kronhjorten» på gulvet i verkstedet. Omgivelsene, familie og venner, 

kjenner han ikke igjen. Fra å være en gutt uten framtidstro og sjøltillit, er han nå målbevisst på vei mot et 

fagbrev. Han er blitt mer voksen, ansvarsfull og hjelpsom. Bedriften forespeiler han læreplass, om han fortsetter 

som han gjør. 

Magne ser det, slik alle guttene i utvalget, som normalt å komme tidlig ut i jobb. Det har vært 

vanlig i hans familie. Både far og bestefar har bakgrunn i praktiske yrker. Han er en som liker 

biler, action og andre typisk maskuline kulturuttrykk. Når han ser seg selv som barn, er det 

det aktive barnet han ser. Et barn som er nysgjerrig og har lyst til å lære.  

Magne har, som de andre guttene, i utgangspunktet lite lyst til å begynne på skolen. Men 

opplever at barneskolen et ok sted å være i starten. Det er samværet med jevnaldrende som 

kan være bakteppet her. Møte med klasserommet og forventningen om å bli flink til å regne, 

skrive og lese, oppleves som vanskelig å leve opptil. Magne synes det er tungt og målrettet 

skolearbeidet etter en plan, slik skolen legger opp til. Han sier han mangler skolevilje, et 

begrep som forteller mye om hvordan han opplever skolehverdagen. Har du ingen vilje, er det 

lite energi og driv. I hans sin verden, er det karakterene som til slutt gjør at han møter veggen. 

Han gir, som de andre guttene, opp forsøkene på å finne døren, og han melder seg ut. Hjemme 

opplever han foreldre som forsterker opplevelsen av og ikke greie, gjennom mye mas og 

påfølgende konflikt om lekser. Han opplever at foreldrene tar skolens parti, kanskje fordi de 

mener skolen er viktig for Magne sin framtid.  

Magne opplever seg som en som passer bedre til praktisk arbeid, enn til å sitte bak en 

skolepult.  Når han blir klar over mulighetene praksisbrev åpner, ser han dette som noe som 

passer han perfekt. Dette er noe de andre guttene også sier i intervju-undersøkelsen. Han 

opplever en ny driv, og møter utfordringen i verkstedet med stor læringsvilje. En dag på 

skolen er også greit. Han, som de øvrige i utvalget, opplever å bli en som greier og som 

mestrer, ute i verkstedet. 

Magne sin historie representerer, som sagt tidligere, mye av det som er likt hos ungdommene. 

Men det er noen forskjeller på guttene også. Det er forskjeller når det gjelder innsatsen i løpet 

av skolegangen. En legger ned mye arbeid helt fra starten, og sitter frivillig igjen etter skoletid 
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for å få leksehjelp. Dette fortsetter han med langt opp i ungdomskolen, uten at han får så 

veldig mye igjen for innsatsen i form av gode skoleresultater. «Æ satt igjen frivillig 1-1,5 tima 

for å få hjelp me læksan, hver dag. Det va lange arbeidsdaga, men æ satt te læreran gikk 

hjem. På skolen kunn æ få hjelp med ein gang, om det va nokka» 

Anders blir nok oppfattet som overivrig av sine lærere, når han insisterer på å være igjen på 

skolen, for leksehjelp, helt til lærerne drar hjem. Arbeidsinnsatsen hans betaler seg ikke med 

bedre karakterer. Til tross for at han ikke lykkes skolefaglig, sier han at han liker seg og trives 

på skolen. Anders er tydeligvis en som står imot, selv i motvind. Det er et paradoks at han til 

tross for mye motgang, fortsetter skolearbeidet. Jeg tolker dette som er resultat av sosial 

kompetanse, noe også hans mentor ute i verkstedet, nevner som en sterk side hos han. 

«Anders har virkelig blomstret siden han kom hit. Han har virkelig blitt sosialt oppegående, både i forhold til 

sine kollegaer og til kunder. Det er en fryd å ha han i bedriften. Han kommer på arbeidsplassen min og tørr 

virkelig og spørre, også om faguttrykk fra opplæringsboka. Han er også initiativrik.» (Eivind M) 

Men tendens i utvalget er at de gir opp skolearbeidet etter hvert. Spesielt møte med dårlige 

karaterer i ungdomskolen, knekker alle. Lekser er også noe alle har et traumatisk forhold til, 

og som skaper mye uhygge i hjemmene, slik som hos Tore; «Æ gjør mesteparten hjemme, 

men det va mykjy grining og surskap hjemme. Det va ikkje mykjy artig, æ mista motivasjonen 

rett og slett»        

Den negative opplevelsen av karakterer og lekser hos Tore, forener ungdommene i gruppa. 

Men de møter kravene, forventingene, motstanden og nederlagene på litt forskjellige måter. 

Det er også noe forskjellig hvordan oppfølgingen av skolearbeidet er i familien. En kan anta 

at dette kan ha noe med foreldrenes eget forhold til skolen å gjøre. To av mødrene har f.eks 

høgskoleutdanning som sykepleiere, og kan ha tilsvarende ambisjoner for sine poder. 

Møte med hjelpeapparatet opplever de også noe forskjellig. Tendens er et svært negativt syn 

på å bli skilt fra «flokken» sin, og dermed en opplevelse av å bli stigmatisert. «Følte mæ 

veldig spesiell som blei tatt ut sånn foran klassen», som Leif sier.  Men det er også noen som 

opplever at det er greit å bli tatt ut av klassen for ekstrahjelp. «Æ syntes det va heilt greit å bli 

tatt ut av timen», svarer f.eks Leif.  Det kan antas at de slites mellom å gjøre noe med at de 

henger etter, få ekstra hjelp, og det å måtte forlate klassen, og eventuelt bli stigmatisert og sett 

på som «unormal».  
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Jeg har nå satt scenen ved hjelp av Magne sin historie, som forteller mye av det som er felles 

hos guttene. Jeg har også sett på noen forskjeller blant guttene når det gjelder innsats på 

skolen, forholdet til hjemmearbeid og til spesialundervisning. 

 

6.2   Legitim perifer deltaker  

 

Jeg vil videre i analysen nærme meg problemstillingene mine med å se på helheten i 

materialet. Min antakelse er at det kan være fruktbart å analysere guttenes rolle som lærende 

lokalisert i felleskap, slik situert læringsteori postulerer. Jeg anser Lave og Wenger 

(1991,1998) sine begrep om situert læring (SL) og legitim perifer deltakelse (LPD), som gode 

til å se og analysere guttenes identitetsutvikling som resultat av deltakelse i praksisfelleskap 

(PF) 

For guttene i utvalget vil dette handle om to fellesskap som både har en lokal og en global 

forankring; I klassen/på skolen, og på verkstedet/ i arbeidslivet.  

Jeg er her særlig opptatt av hvordan guttene opplever sin læringsidentitet på disse to ulike 

læringsarenaene. Jeg anser skolen og arbeidslivet som viktige arenaer for identitetsdannelse, 

fordi de fleste av oss oppholder oss der store deler av livet. Guttene i materialet har 10-11 års 

fartstid i skolen, og 1,5-2,5 år i arbeidslivet. 

 

Hos Lave og Wenger (1991,1998) blir læring forstått som en aktivitet som foregår i samspill 

mellom individer, kulturelle redskaper og sosialt felleskap. Læringen skjer gjennom 

deltakelse i praksisfelleskap, som er plassert innenfor en spesifikk kulturell og institusjonell 

ramme. Læringen skjer i et sosialt system uten uttalte mål, et pensum og en plan. I dette 

felleskapet blir lærlingen først sett på som en legitim perifer deltaker, en novise, og 

læringsforløpet og kvaliteten på det vil være avhengig av de muligheter han får i det lærende 

felleskapet. Betydningen av mesteren blir nedtonet, mens betydningen av felleskapet og egen 

utprøving fremheves. Læreren er organisasjonen selv, kollektivet og kulturen som 

nykommeren tar del i.  
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Jeg vil utforske muligheten til å knytte disse ideene til rollen som lærende. Hva skjer om vi 

behandler arenaen hvor dannelsen av læringsidentitet skjer, som praksisfelleskap? Hva skjer 

om vi forstår læringsidentiteten som et resultat av legitim deltakelse i praksisfelleskap?  

Dette er et utvidet syn på læring, som avviker fra mer tradisjonelle måten å definere begrepet. 

Hvor en isolerer læring til det som skjer kognitivt i individet i en undervisningssituasjon. Jeg 

velger å betrakte klasse/skolen som en læringsarena og som et sosialt system, selv om mye av 

aktiviteten der har uttalte mål, et pensum og en plan. Allikevel er det mye læringsaktivitet og 

identitetsdannelse som skjer, uten at det er målrettet, er pensumrelatert og skjer etter en plan. I 

litteraturen er begrepet «skjult læreplan» ofte brukt om dette fenomenet. Den skjulte læreplan 

(Bauer og Borg, 1976)) viser til de uskrevne reglene i skolen og består av mer eller mindre 

uttalte krav til elevrollen. Det kan handle om krav til tålmodighet og til å akseptere opplevd 

meningsløshet uten og protester. Den skjulte læreplan er implisitt og mer eller mindre 

utilsiktet fra lærernes side. Fenomenet er gammelt og allerede på 18oo tallet skal Kant ha 

sagt; "En sender ikke barn til skolen med den hensikt at de skal lære seg noe der, men fordi 

skal venne seg til å sitte stille og gjøre det de får beskjed om».  

Det skjer mye læring på skolen, i det skjulte, utenfor klasserommet og i friminuttene. Og når 

en utvider læringsbegrepet slik Lave og Wenger (1991,1998) gjør, til også å gjelde 

identitetsdannelse, mener jeg klassen/skolen også må kunne betraktes som praksisfelleskap, 

hvor unge gjennom legitim perifer deltakelse blir tatt fra nybegynner til bestått vitnemål. At 

noen faller fra underveis, endrer ikke dette fenomenet. Det er dessuten ikke uvanlig å falle ut 

av arbeidslivet heller.  

Å bli med i praksisfelleskap er også en forhandling om identitet. «Vi definerer oss selv i 

forhold til hvordan vi opplever oss selv i deltakelse, og på måten vi blir møtt på, på 

tilbakemeldinger vi får fra oss selv og andre. Identitet er uløselig knyttet til hvordan vi 

opplever oss selv, i møte med verden. Identiteten vår defineres av det vi engasjerer oss i, og i 

dette inkluderes også praksisen hvor vi konstruerer vår identitet som lærende, hvor kapabel 

jeg er til å lære. (Lave og Wenger, 1998). Et eksempel er Leif sine erfaringer fra 

klasserommet illustrerer disse forhandlingene, som for han ender med en læringsidentitet av 

det negative slaget. Jeg spør han hva han tenkte om læring, når han ble tatt ut til det han 

beskriver som en hjelpegruppe, og som jeg tolker som spesialundervisning. «Da tenkt æ at æ 
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ikkje gidda å bry mæ så mykje om å lær». Jeg tolker Leif som at han her gir opp rollen som 

elev, da det å bry seg om å lære, nødvendigvis må være et viktig innhold i elevrollen.  

Men hva er så en elev med hensyn til rettigheter og plikter, og hvordan forhandler 

ungdommene seg fram til innholdet i sin rolle som lærende? Hvordan blir 

forhandlingsresultatet i de to praksisfelleskapene, i klasserommet og i verkstedet? 

Jeg vil anta at rollen som lærende er utøvende, at den «spilles på en scene», og at den 

konstitueres gjennom vår legitime perifere deltakelse i ulike praksisfelleskap. Vi spiller rollen 

noe ulikt gjennom livet, over tid som elev/lærling/student/arbeider/pensjonist, i en livslang 

læreprosess på mange forskjellige arenaer.  I mitt materiale handler det om åtte gutter sine 

erfaringer som elev i skolen, og som lærling i arbeidslivet. Og hvordan de opplever 

klasserommet og verkstedet som læringsarena, og arena for identitetsdannende prosesser. 

Det normale er å begynne på skolen. Så normalt, at å la være, er uaktuelt og vil bli et sosialt 

stigma. Dessuten er det ulovlig. Guttene opplever praksisfelleskapet i klassen som et 

selvfølgelig sted, og som det ikke går an å forhandle seg bort fra, uten at det får store 

konsekvenser.  Alle er der og det er obligatorisk. Som legitim perifer deltakere driver guttene 

kontinuerlige forhandling om sin identitet i klasserommet.  De definerer seg selv i forhold til 

hvordan de opplever seg som deltakere, på måten de blir møtt av omgivelsene og på 

tilbakemeldinger de får fra seg selv og andre. Situert læringsteori bruker begrepet mediering 

for å beskrive hvordan læring skjer, i møte mellom guttene og skolen og klasserommet. 

Fysiske redskaper og intellektuelle begreper anvendes i sosial deltakelse for etablering av en 

felles forståelse. Funksjonell deltakelse forutsetter at guttenes tenkning samordnes med skolen 

sine begreper og regler. Her er også taus kunnskap involvert. (Wenger 1998)  

 

Jeg har redegjort for mitt teoretiske utgangspunkt i situert læring, og begrepsapparatet jeg 

finner der. Jeg vil videre se på klasserommet og verkstedet som praksisfelleskap. Jeg vil se på 

hvordan guttene forhandler fram innholdet i henholdsvis elev og lærlingerollen. og, jeg ser på 

om de blir legitime perifere deltakere i praksisfelleskapene Det er flere eksempler i materialet 

som tyder på at guttene sliter i forhandlingene om å etablere en felles forståelse i 

klasserommet, og dermed sliter de også med å bli legitime perifere deltakere i dette 

praksisfelleskapet. 
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6.3 Læring og identitetsutvikling i klasserommet 

 

«Dæm lima mæ sammen igjen»  

Et hovedtrekk i materialet er at guttene beskriver seg selv med ord som; urolig, aktiv, 

hyperaktiv, full av energi, nysgjerrig, «tolliat» og «bøllat». Det de forteller om seg selv som 

unger tyder på en innholdsrik og aktiv barndom, full av utfordringer og muligheter for læring. 

De gir seg selv klengenavn som drittunge, rakkerunge og rabagast. Det de opplever er en helt 

vanlig gutteoppvekst, og alt tyder på at en har med oppegående og lærevillige unger å gjøre. 

«Da æ va åtte fekk æ hull i hodet, da en totomfirtom falt fra ei træhytte æ og en kompis hadd 

bygd... fikk den rett i hodet. Dæm lima mæ sammen igjen,» (Asle) 

Ved skolestarten involveres både foreldrene og ungene på en ny arena. Identitet og hvordan 

den læres er kontekstuell og lokal. Vi lærer oss å passe inn på ny, hver gang vi beveger oss fra 

et sted til et annet. Identiteten som elev i klasserommet bygger på tidligere erfaringer, utvikles 

gjennom nye hendelser og sammenstøt, og som til slutt tar guttene over i nye praksisfelleskap 

(Wenger, 1998)  

Guttene i mitt materiale, forteller i starten av intervjuet, at skolestarten var artig, at de trivdes, 

at det var interessant og at de likte skolen. Alle forteller om store forventninger, og at de 

opplevde skolen som et viktig sted å være, og at lærelysten er med inn på en ny arena.«Æ 

trivdes ja, alle kompisan mine va jo der». Glæd mæ te barneskolen,  for og faktisk lær sæ 

nokka, lær sæ å læssa, skriv, regn..og alt det der» (Asle) 

Jeg finner støtte i sosialkonstruktivistiske læringsteorier, som bygger på at mennesket er 

grunnleggende nysgjerrig med en medfødt læringslyst, for ungdommenes optimistiske 

utgangspunkt ved skolestart. Videre sier teorien at deltakelse og aktivitet, er grunnlag for 

kunnskapsproduksjon hos menneskene. Konkrete erfaringer og handlinger er avgjørende for 

utvikling av kunnskap. Det er som deltakere i felleskap, hvor en utsettes for ulike 

læringsbetingelser, at læring skjer. Optimale læringsbetingelser betyr at individene møter den 

«proksimale utviklingssonen», og at det blitt tatt utgangspunkt i de sterke sidene til den 

lærende (Wenger, 1998). Asle merker tidlig at det ikke er hans sterke sider som gir 

forhandlingsstyrke i klasserommet; «Æ mærka allerede i starten at æ ikkje va så flink te å 

husk på ting» Og en tolking her kan være at Tore  etter hvert merker at han ikke er i en 
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optimal utviklingssone; «Æ tok det greit i starten, men etter hvert blei det verre. Det blei 

vanskeligar, rett og slett» (Tore) 

Tendensen i utvalget er at det etter hvert blir verre og vanskeligere. Guttene opplever å bli 

møtt i utenfor sine utviklingssoner, og det tas ikke utgangspunkt i deres sterke sider. De 

leverer ikke det skolen forventer av dem, og det er her utmeldingen av læringsfelleskapet i 

klasserommet starter.   

Jeg spør Magne om hvordan han opplevde den første tiden i barneskolen; «Huske æ ga faen. 

Det va ikkje så lett i starten. Æ hadd ikkje nånn skolevilje, likte ikkje skole. Æ likt det 

praktiske, ikkje å sitt på skolebenken» Magne bruker ordet «skolevilje» for å beskrive 

forholdet sitt til skolen. Spørsmålet er om Magne med dette mener at han hadde liten vilje til å 

lære, eller om han legger noe annet i skolebegrepet? Men er det egentlig uvilje mot å lære han 

beskriver? Det kan være at han har knyttet negative forventninger og ulyst til begrepet skole, 

men at han opplever innholdet i begrepet læring, som noe helt annet. Det kan være at Magne 

tidlig har et innhold i skole, som noe teoretisk og virkelighetsfjernt. Men at dette ikke 

nødvendigvis betyr at han allerede har etablert en generell uvilje til å lære. Jeg antar at Magne 

fremdeles har ”lærelyst”. Men han liker det praktiske, som han sier. På fritiden forteller han 

om mekaniske prosjekter som krever mye kompetanse. Kunnskaper og ferdigheter han trenger 

for å løse konkrete mekaniske problemer, ser han selv nytten av å lære seg. Og han forteller 

også om viktige personer i omgivelsene, som hjelper han, og som han «mekker» sammen 

med. Den kunnskapen han møter i klasserommet opplever han ikke i en sammenheng som gir 

mening. Den er fragmentert og fjernt fra det han opplever som nyttig i sitt hverdagsliv. Det 

kan være grunnen til Magnes opplevelse av mangel på skolevilje, men ikke nødvendigvis har 

mistet lærelysten. 

  

Skolen er i følge Wenger (1998) ment å være praksisfellesskap hvor unger gradvis lærer å bli 

lærende individer, og får en læringsidentitet. Rollen som elev blir spilt i ulike sosiale 

situasjoner og bli tolket, forstått og endret over tid.  Jeg tar med Magne sitt begrep 

«skolevilje» videre i analysen, da jeg ser at det kan beskrive en tendens ved hele utvalget, at 

de spiller en elevrolle preget av mangel på skolevilje, men jeg antar at dette ikke betyr at de 

har gitt opp å lære. Denne mangelen er en tendens i hele utvalget, som forsterkes etter som 

tiden går. Erik beskriver også hvordan han opplever disse endringene, og hvordan han 

reagerer når han prøver å lære. Han lykkes ikke, blir aggressiv og forlater skolen. «På skolen 
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pøvd æ å gjørra det beste æ kunna..men det gløpp nå opp..æ begynt å bli lei, Æ møtt ikke opp 

te timan, blei aggresiv og orka ikkje meir»   

Å «gløppe» betyr på trøndersk å glippe, f.eks miste taket eller feste under klassisk skigåing. 

Alle som har gått på bakglatte ski, vet hvordan Erik har det. Han bruker masse energi, men 

framdriften blir dårlig, uansett innsats. Manglende lyst til å gå på ski, kan skylles manglende 

smøreferdigheter.  Men «gløppinga» kan også ha noe med ugunstige værforhold, mangelfull 

preparering av løypa og/eller at løypeprofilen ikke står til type skismøring. Manglende 

skolelyst, kan ha med at det «gløpper» i læringsløypa, og at det Erik trenger er en annen 

løypeprofil, med mindre oppoverbakker.   

 

Guttene møter skolen med en grunnleggende nysgjerrighet og læringslyst.  Men de opplever 

at skolen ikke møter dem i en gunstig utviklingssone, og det tas ikke utgangspunkt i deres 

interesseområder. Skolen blir en bortebane. Magne kjenner på manglende skolevilje, og Leif 

opplever at det glipper i læringsbanen, og han mister lærelysten.  

 

Som redegjort for i teorikapitlet opererer T. Ziehe (1983) med flere orienteringsmåter for 

mennesker i det senmoderne samfunnet. Guttene i mitt materiale ser ut til å anvende 

«subjektivering», som en slik orienteringsmåte. I materialet er det f. eks flere eksempler på 

oppmerksomhetssøking hos guttene, spesielt gjennom utfordrende adferd. Jeg tolker dette 

som at når guttene ikke får anerkjennelse for skoleresultater, så tyr de til «..plagd  folk, erting 

og knuffing å sånn..». Negativ oppmerksomhet, «Æ fekk tesnakk», kan en anta, er bedre enn 

ingen oppmerksomhet. 

«Æ blei meldt til politiet av ein lærar. Vi brøyt oss inn i garasjen og stjal ei sag. Så saga vi ned trær. Nånn så 

oss, og sa ifra» 

«Æ fekk en del kjæft ja, for alt mulig rart. Kasta snøball, tull i timen og sånn… forstyrra timen, mykjy 

rart…urolig i klasserommet,…plagd folk, erting og knuffing å sånn. Terga lærern, og va nånn gang te rektor, ja» 

«Det æ huske bæst fra ungdomskolen, va da æ kasta et appelsin i hodet på en lærar. Lærern sprang ætte mæ og 

æ fekk tesnakk. 

Guttene deltakelse i praksisfellesskap «Det ble mæst CS (Counter-stike) og WOW (World og 

warcraft)» (Erik), sammen med «mekkere» eller «gamere», kan oppfattes som den andre 

orienteringsmåten, «ontologisering», som  guttene benytter i utviklingen og forsvar  av sin 

identitet. Gruppetilhørigheten i garasjen og på gutterommet med nettspill, skaper trygge 



55 

 

rammer og forutsigbarhet i en urolig verden. De finner fotfeste, og kan isenesette seg selv 

som «mekker», eller «gamer».  I et samfunn som ifølge Ziehe er preget av stor valgfrihet, 

oppløsning av regler, individualisering, og avtradisjonalisering, gir denne orienteringsmåten 

trygge rammer for konstruksjon av identitet.  

«Æ hadd egen sykkel og vi va en gjeng som skrudd her i garasjen» 

«Æ spælt en del...så æ snakka engelsk kvar dag. Det ble mæst CS og WOW, men osså andre. Æ va på et lag…vi 

va fem...som tok andreplass i ei stor turnering, to år på rad…vi va bæst i byn» 

Forsøk på å skyve skylden over på lærere og på skolen, er et orienteringsforsøk som Ziehe 

kaller «sosialisering». Denne handler om å lette trykket på enkeltindividet, gjennom å skyve 

på skylden for at det går dårlig på andre, f.eks. på skolen.  Det er overaskende at tendensen 

blant guttene er at de i liten grad opplever at det er andre sin skyld, eksplisitt. De gir ikke 

eksplisitt skolen eller samfunnet skylden for sine nederlag. De legger selv mye av opplevelsen 

og forklaringen på at de er teoritrøtte, og heller vil lære på praktiske måter, altså sider ved 

dem selv. Men implisitt tolker jeg tendensen i materialet, i retning av en kritikk av skolen, 

som for teoretisk.  

«Æ likt det praktiske, men ikkje å sitt på skolebenken» (Magne) 

Gutten skylder heller ikke på lærere for at det går dårlig med dem på skolen, eksplisitt. Selv 

om de har mye negativt å si om lærere, legger de ikke skylden direkte på dem. 

Hovedtendensen er at guttene opplever seg selv som problemet, at de ikke passer inn i skolen, 

og at de ikke greier å levere det skolen, og lærerne forventer av dem. Ut fra denne antakelsen 

kan de se ut som om de melder seg ut av praksisfelleskapet, fordi de ikke finner mening i å 

være der. 

Men underforstått kan en tolke guttenes positive opplevelser med enkelte lærere, som en 

implisitt kritikk av de andre; De som ikke ser dem, ikke bryr seg og ikke stiller opp. Et 

eksempel her er Magne, som tidligere opplevde seg som uten «skolevilje», som opplever en 

oppvåkning av «lærelyst», gjennom møte med en lærer som bryr seg.  

«I sjette klasse fekk vi ei som hette Mette, og ho brøy sæ litt Det va ho som fekk mæ te å forstå litt skole og å tenk 

litt. Ho tok ansvar, ihvertfall. At æ skoll lær det og det. Æ fekk meir lærevilje av ho og æ lært meir»(Magne) 

Jeg tolker guttenes orienteringsforsøk som at de søker bekreftelse på at de er bra nok. Mitt 

materiale viser tydelig at guttene først får en ok vegg å spille mot, når de kommer ut i 
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verkstedet, selv om konstruktivt spill også forekommer i klasserommet. Anerkjennelsen og 

opplevelsen av at de er bra nok, kan det se ut som, først skjer i verkstedet.  

Guttene får lite positiv bekreftelse og tyr til negativ oppmerksomhetssøking, gjennom 

utfordrende adferd. Negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen oppmerksomhet. De finner 

støtte i felleskap sammen med «mekkere» og «gamere» på fritiden. Kritikken av lærere og av 

skolen er ikke eksplisitt, og de legger skylden på seg selv, ved å sette opp motsigelsen mellom 

at de er praktikere, mens skolen er for teoretikere. Når guttene forklarer sine nederlag i 

klasserommet på denne måten, øker trykket på den som enkelt individer. Dette ville vært 

lettere å bære, om opplevelsen av nederlag skyltes utenforliggende forhold. 

Ungdommene beskriver forholdet sitt til skolearbeidet som vanskelig, preget av ulyst, at de 

henger etter og at det er kjedelig. Ungdommene blir på skolen, men de sliter med å komme i 

gang. 

Å forhandle fram mening er sentralt i Wengers (1998) syn på praksis. Praksis er karakterisert 

som en prosess hvor vi erfarer verden og vårt engasjement i den som meningsfull. (Wenger, 

1998) 

I denne sammenhengen gjelder det lokaliserte læringsarenaer som er konstant involver i 

produksjon, reproduksjon og forhandlinger om hva det vil si å være en lærende, i dette tilfelle 

er det klasserommet som er læringsarena.  

Om du ikke deltar og deler som et fullverdig medlem, eller mangler forståelsen av hva det vil 

si å være medlem, vil du i beste fall bli et perifert medlem av felleskapet. For å bli et 

fullverdig medlem må du dele meningsinnhold. Når du ikke opp i det klassemiljøet, blir du 

behandlet som en outsider, slik Tore blir her; «Huske æ lå å sov en del. Og det vart etter vært 

godtatt av læreran. I friminuttan for æ ut å snakka med folkan. Men det vart nå mindre av det 

å. Æ vart væran igjen på klasserommet»  

Her opplever Tore at lærerne godtar at han sover i timene, og dermed gir han en outsider 

status, en som han ikke regner med i læringsarbeidet. Sliter du og lærerne gir opp, kan du bli 

marginalisert, slik Tore opplever situasjonen over.  

 

For Wegner (1998) er delt praksis en kilde til lokal sammenheng, og en kilde til et delt spill-

repertoar. Forhandlinger om et felles grunnlag gir kreditt til de involverte, hva er viktig? Hva 

er ikke? Hva gjøre? Hva gjør vi ikke? Hva snakker vi om? Hva tier vi om? Her deles alt som 
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er viktig for å bli et fullverdig medlem av felleskapet. Resultatet blir et delt, praktisk og likt 

handlingsrepertoar som definerer PF. Blir du satt utenfor i disse forhandlingene i PF, slik 

guttene opplever at de blir i klasserommet, sliter du. Arve bruker uttrykket ”æ kjeda mæ” for å 

beskrive denne følelsen av og ikke være med på laget lenger.  «Men etter hvert blei det så 

vanskelig, at da gidda æ ikkje. Æ va på skolen, men æ kjeda mæ»  

Mot slutten i barneskolen og over i ungdomskolen, er det ingen som henger med lenger. I 

sosialkonstruktivistisk læringsteori blir begrepet mediering brukt når individer samordner seg 

med omgivelsene. Til dette brukes mentale og fysiske redskaper. Funksjonell deltakelse betyr 

at denne medieringen går greit, og at individene sin tenkning samordnes institusjonens sine 

begreper. Mellom guttene og klasserommet, skjer det ikke en slik positiv samordning.  

«Æ tenkt æ fekk gjørra mine egne ting. A gidda ikkje, hadd ikkje interesse for. Hadd interesse for alt annet enn 

skole, egentlig, ut å ha det artig med vænna, likte å spille fotball. Det blei også mykjy dataspilling. Sammen med 

andre og aleine. Spælt alt mulig, egentlig» 

For guttene har medieringen ført de bort fra funksjonell deltakelse i læringsarbeidet i 

klasserommet, og ut på fritidsarenaen for å spille med venner. Resultatene av forhandlingene 

mellom guttene og klasserommet, er at det ikke etableres en felles forståelse, og guttene blir 

ikke fullverdig deltaker i praksisfelleskapet.  De opplever at de mangler interesse for 

klasserommet og det som foregår der. Jeg tolker dette som noe av det samme som Magne er 

inne på, når han bruker begrepet skolevilje. Guttene deltar etter hvert motstridig i 

forhandlingene i klasserommet, og resultatet blir stadig dårlige; Tore blir outsideren som kan 

sove i timen, uten at læreren reagerer. Arne kjeder seg, og Bjørn mister altså all interesse for 

skolearbeidet. 

«Mykjy meir press da vi begynt å få karaktera» 

Alle beskriver etter hvert sin situasjon på ungdomskolen med ord som; gi faen, gi opp, bli lei, 

orka ikke mer, falt ut og at det var mye tull. De «fader» ut av skolen, faller fra og «blir satt 

ned» som en uttrykker det. 

 «Men anmerkningan dæm steig dæm, for glømt læksa og for skulk» (Asle)   

«Det gikk dårligar og dårligar for hvert trinn. Det blei my spælling og færra me vænna» (Arve) 

 «Æ ga på en måte faen i skolearbeidet. Læksa gjor æ ikkje mykjy av» (Magne) 
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Wenger (1998) hevder at praksisfelleskapet i seg selv er en læringsprosess. Om elevene i 

felleskapet i klasserommet ikke forstår og aksepterer dette, vil de finne det svær vanskelig å 

opprettholde medlemskapet sitt. Om de stopper arbeidet og innsatsen, knyttet til å forstå og 

utvikle en felles forståelse om hva det vil si å være en lærende, i den nåværende situasjonen, 

må de bevege seg over i en annen læringsbane, og må finne seg et nytt PF som de har mer 

slektskap med og kan identifisere seg nærmere med. Ungdommene opplever at de finner dette 

i fritidsmiljøet, f.eks. sammen om «mekking» i garasjen, eller om nettspill på gutterommet.  

  

Overgangen til ungdomskolen blir tøff, noe jeg også var inne på i innledningen. I 

ungdomskolen kommer karakterene, og viser om du er inne eller ute. Det tar ikke lang tid før 

prestasjonspresset tar motet fra guttene.  De melder seg ut av forhandlingene, og fokuserer 

heller, for dem, på mer positive aktiviteter, som å være med venner, «mekking» og dataspill. 

Guttene forteller at de erverver kunnskaper om biler og motorer, at de utvikler gode 

ferdigheter innenfor flere idretter, og flere snakker perfekt engelsk etter timevis med nettspill. 

Utenfor skolekonteksten, på fritiden, er det altså ingen ting å si på hverken evnen eller viljen 

til å lære. Dette opplever ungdommen som praksisfelleskap de kan kjenne seg hjemme i, her 

forhandler de seg greit fram stil å bli fullverdige medlemmer. Medieringen i fritidsmodus slår 

ut i funksjonell deltakelse og engasjement. Dette skjer ikke i klasserommet. 

Alle har historier som forteller at de har følt seg utenfor i skolen, og at det har hatt negativ 

innvirkning på deres tro på seg selv og lyst til å lære. De har ulike måter å møte denne 

ekskluderingen på; Konsentrere seg om egne selvvalgte ting, eller ikke la det gå innpå seg, 

slik som Bjørn og Asle uttrykker det; « Æ tænkt æ fekk gjørra mine egne ting» og  «Æ lot det 

ikkje gå innpå mæ») 

En av guttene forteller om store fysiske plager som en følge av det han opplever i skolen; 

«Blei anstrengt. Det va så mykjy å skoll gjennom, prøva og sånn. Æ tenkt at det her må æ 

bare gjennom. Det va tungt, at alle dæm andran fekk det te, og ikkje æ. Æ blei anspent i 

nakken, og fekk migrene. Fekk behandling hos fysioterapaut, ja.» (Magne) 

Ungdommene i utvalget opplever oppveksten sin svært likt; De er aktive unger med naturlig 

lærelyst. De forteller om et innholdsrik og aktivt liv, sammen med venner og familie. Fritiden 

er full av nye ting som må læres innenfor ”mekking”, dataspill og ulike idretter. På skolen 

skjer det derimot endringer når det gjelder forholdet til læring. En beskriver om manglende 
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skolevilje. Jeg ser at denne mangelen kommer til syne i hele utvalget etter som tiden går opp i 

barneskolen. Jeg tolker det som skjer som en langsom ufrivillig utmelding, eller ekskludering, 

av praksisfelleskapet i klasserommet. Det kan være at det ikke er lysten til å lære som 

forsvinner, men at det er skolen som ikke møter ungdommene på en måte som skaper 

læringslyst. De føler seg fremmed og klasserommet blir for dem, tomt for mening. Her 

formidles kunnskap som de ikke ser nytten av, som de ikke kan bruke til noe. 

Foreløpig konklusjon; Jeg antar, med bakgrunn i Bourdieu (1977) sin forskning på feltet, på 

egne erfaringer og resultatene her, at predisposisjoner i familiebakgrunn og plassering i 

arbeiderklassen, kan være viktige årsaksforklaringer til guttene i mitt materiale sine dårlige 

skoleresultater og tilpassing til skolens forventninger. Det kan se ut som ungdommer med 

arbeiderklassebakgrunn har en «habitus» som ikke kler middelklassens skole. Guttene 

opplever at de ikke lever ikke opp til forventninger om et målrettet og planlagt 

utdanningsforløp, og de kommer til kort i forhandlingene om et felles meningsinnhold i 

praksisfelleskapet.  De har også vansker med å definere et selvstendig prosjekt om å utdanne 

seg. Dette blir mer et opplevd ytre krav, som de har stor vansker med å forbinde med sine 

egne interesser og evner. Strukturene i utdanningssystemet gjør det vanskelig for dem å 

realisere de planer og interesser de har. Det må strukturendringer til for at guttene skal 

inkluderes i praksisfellskapet som legitime perifere deltakere. Gutten går også gjennom en 

prosess med gradvis utmelding av praksisfelleskapet. Klasserommet blir et sted for 

ikkemestring og negative tilbakemeldinger. Hovedtendensen er at guttene opplever seg som 

problemet, ved at de ikke greier å levere i forhold til skolen og lærernes forventninger. 

Innenfor individualiseringsteori blir denne adferden forklart med manglende evne til å 

attribuere feil og mislykkethet til andre enn seg selv (Giddens, 1996) 

 

 6.3 Elevrollen og klasserommet 

 

 

Et viktig spørsmål er hvilke rammer elevrollen skal opptre innenfor, og hvilket innhold den 

skal ha, for å tilfredsstille skolens forventninger. Hvordan skal en opptre som elev i 

skolen/klasserommet for og lykkes?  Har ungdommene egne handlingsrom for rolleutøvelse.? 
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Hvordan sanksjoneres det når guttene beveger seg utenfor rollen, og hvordan belønnes 

«riktig» rolletaking?  Hvordan er det med rolleforståelsen, og hvordan blir den kommunisert 

av læreren i klasserommet? 

 

Kunnskapsdepartementet har følgende retningslinjer som kan gi en pekepinn på hva de 

forventer av elevrollen: 

Skolen må regulere hva som faller inn under orden, og hva som faller inn under atferd i ordensreglementet. 

Orden går på forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Her vil f.eks. manglende innleveringer, problemer 

med punktlighet og forglemt utstyr og læremidler komme inn. Vurdering i atferd går på all oppførsel på skolen, 

både mot elever, lærere og andre ansatte. Det skal klargjøres hva som er ønsket og hva som er uønsket atferd. 

Elever skal bl.a. vise hensyn og respekt for andre. Eksempler på atferd som ikke aksepteres er mobbing og andre 

krenkelser, bråk og skulk. (Udir-8-2014 s.7) 

 

Holdningene til skolen henger ifølge Penne mfl. (2014) sammen med både identitet og rolle. 

Forskerne har funnet at skoleflinke elever aksepterer oppgaver og ulike tekstsjangre selv om 

de ikke liker dem spesielt godt. Mindre motiverte elever tar avstand fra tilsvarende oppgaver 

ved og ikke fullføre, eller ved å gjøre det meste nokså halvhjertet. De som lykkes best på 

skolen er de som identifiserer seg som elev, og erkjenner sin identitet som elev. Elevene som 

lykkes, går inn og ut av roller som elev, venn og fotballspiller, alt etter hvor de er. De som 

ikke lykkes, blir i hverdagsspråket og fritidsmodus (Penne mfl., 2014).  

Oversatt til Lave og Wenger (1991,1998) sitt begrepsapparat betyr dette; Elever som 

aksepterer og forstår elevrollen, lykkes fordi de blir legitime perifere deltakere i 

praksisfelleskapet, gjennom å spille rollen slik systemet forventer. Guttene i mitt materiale 

som ikke fyller rollen eller forventningene, lykkes ikke fordi de ikke blir fullverdige 

deltakere, og ikke kan gjøre seg tilstrekkelig nytte av læringsressursene i praksisfelleskapet. 

Resultatene tyder på at gutten går i fritidsmodus, og finner sine mestringsarenaer der.  

Opp mot dette kan en se på hvordan guttene selv opplever sin elevrolle; Tendensen er at de 

får en rollefigur som får mange anmerkninger, som glemmer leksa og som skulker. En som 

gir fan, og som heller spiller nettspill. 

 «Det gikk dårligar og dårligar for hvert trinn. Det blei my spælling og færra me vænna». (Arve) 

«I matte datt æ av, det va for avansert».(Anders)  

«Æ ga på en måte faen i skolearbeidet. Læksa gjor æ ikkje mykjy av» (Magne)  
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Leif gjør et forsøk på å melde seg på ”teaterstykket i klasserommet” i åttende, men lykkes 

ikke. Han opplever et stort karakterpress , «blir ganske lei» og melder seg ut; 

«Selvfølgelig en god del vanskeligar, det vart det. Mykjy mer press da vi begynt å få karaktera.. å måtte begynn 

og presenter, og faktisk jobb. Æ va ganske flink da æ gikk i åttende, sånn som æ huske det. Hadde en femmer 

trur æ, og nånn firera. Og så begynt æ i niende, å da begynt æ å bli ganske lei. Mykjy som gikk igjen og blei 

vanskeligar. Nye lærera heile tida. Mykjy tull». (Leif) 

Anders opplever også at det er nytteløst, og lite artig,  å være i rollen som elev på 

ungdomsskolen. Verken skolen eller klasserommet fungerer som en god læringsarena. Anders 

mister sin tro på at han skal lykkes på skolen og han «fader» ut. «Æ datt av i ungdomskolen. Æ 

bydd mæ ikkje nå særlig når æ va med vænna. Men når æ sto fast, tenkt, tenkt igjæn og sto fast igjæn, at det her 

e ikkje nå artig… i matte og norsk spesielt». (Anders) 

Asle glemmer lekser og skulker. Arve tyr til dataspill. Anders «dætt av», mens Tore blir «satt 

ut». «Satt ut», kan her tolkes både som en mental utmattende opplevelse, og/eller som en 

opplevelse av og fysisk bli satt ut av PF. Ungdommene gir uttrykk for en tilsynelatende 

selvvalgt utmelding av PF, og velger heller venner og dataspill.  Mens Magne gir uttrykk for 

at han gir faen, at han ikke bryr seg, er Anders mer ærlig på at han ikke greier progresjonen i 

opplæringen, og faller fra. Han «dætt av».  

Oppsummering; Jeg vil problematisere denne opplevde egen utmeldingen guttene beskriver i 

diskusjonskapitlet. Det kan være at en heller her har med en ekskludering fra PF å gjøre, 

basert på at de ikke lever opp til premissene i klasserommet.   Jeg tolker guttenes strategier 

som et identitetsforsvar. Deres opplevelse av seg selv som ikke mestrende, er truende for 

selvfølelsen. De melder seg ut, reduserer klasserommets betydning og kompenserer på andre 

arenaer. Guttene liker ikke følelsen av å være en taper, og de gjør ulike grep for å holde ut. 

Utfordrende adferd i klasserommet, kan være synlige konsekvenser av dette. 

En kan lese mye fortvilelse i svarene ungdommene gir på hvordan de har det på skolen. 

Ungdommene sliter med å bli et akseptert medlem av PF, uten at de lykkes helt med det. 

Skolen blir ikke deres læringsarena, og de utvikler en negativ læringsidentitet. Jeg kan ikke 

lære, jeg melder meg ut, jeg gir faen, jeg vil heller være sammen med venner. 

Opplevelsen av og ikke å strekke til, til ikke å være den som mestrer, og som får gode 

karakterer, sliter på sjølfølelsen. Asle prøver i det lengste å henge med, mens Magne har gitt 

opp før han begynner. Ungdommene prøver i det lengste å fylle elevrollen, men erkjenner at 
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denne ”habitusen” er ikke for dem. De konstruerer en annen fortelling om seg selv, som 

vektlegger samværet med venner og som definerer bort betydningen av skole. 

I ungdomskolen opplever Asle at greier han ikke å lure lærerne lengre, og det renner på med 

anmerkinger for manglende innleveringer. At han ikke har tid til skolearbeid forklarer han 

med egenskaper ved kategorien «ungdom» som han åpenbart sammenligner seg med. Hva 

han oppfatter som kjennetegn for denne kategorien er interessant. «Nånn ganga gikk det ikkje 

fordi vi ungdomma har vorres behov for utetid, spælling å te å hold oss aktive» 

Et kjennetegn er åpenbart behov for fritid, og at aktiviteter her, er viktigere enn lekser. Asle er 

helt sikkert klar over at ungdom kommer i mange utgaver, men han velger å sammenligne seg 

med en utgave han selv har konstruert i møte med omgivelsene sine. Han ser dette gjennom 

sine egne briller og med sin habitus. Som når vansker med for sein innlevering, blir forklart 

med følgende karakteristikk; «Ungdomma gjør ikke alt ferdig til mandag, men timen før, 

ungdom gjør skippertak» 

Her beskriver han en kategori ungdom som ikke jobber jevnt og trutt med skolearbeid. Dette 

er en sammenligning med noe ungdom ikke er. Det typiske for ungdom, er det motsatte; 

Skippertak! Ut fra et slikt ståsted ser Asle seg som en «normal ungdom», en som 

representerer det en kan forvente av ungdom på hans alder. Asle sine forestillinger stemmer 

ikke helt overens med kravene som stilles til elevrollen, og de forventningene skolen har til 

han. Men Asle sin fortelling, er at det et heller ingen andre ungdommer som lever opp til disse 

forventningene. 

Hvilken identitet elevene utvikler i f.eks. klasserommet eller på verkstedet, får stor betydning 

for deres engasjement i fellesskapet. Wenger (1998) sier at lærende skaper sin identitet 

gjennom de praksiser som han engasjerer seg i, men han definerer også seg selv gjennom de 

praksiser, som han velger ikke å engasjere seg i. Den lærenes identitet blir altså ikke bare 

bestemt av hva de er, men også av hva de ikke er. Asle er ikke en slik som jobber jevnt og 

trutt med teori, og han en som ikke gjør lekser når det kolliderer med viktige fritidssysler. Det 

kan antas at han her på mange måter definerer seg ut av elevrollen, slik skolen ser det. 

 

Som en overgang til neste kapittel blir vi med Asle fra klasserommet ut i verkstedet. 
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Når Asle kommer ut i jobb, endrer bildet fra skolen og klasserommet seg kraftig. Han har 

fremdeles et tilsvarende innhold i kategorien ungdom, men opplever seg selv forskjellig fra 

denne. Det er de andre som er ungdommer nå. Etablert i arbeidslivet, blir forholdet til 

kategorien ungdom helt forandret. Nå avgrenser han seg fra egenskaper, som f.eks. å ha 

vansker med å stå opp om morgenen. Noe han observerer som et utbredt fenomen blant 

jevnaldrende. Han er til og med bekymret for hvordan det vil gå med «ungdomman» når de 

entrer arbeidslivet. «Æ står opp ti på halv seks om morran. Det e det ikkje mange ungdomma 

som klare i dag... kossen i satan ska dæm klar sæ i arbeidslivet?» 

Ungdomskategorien som han ser seg selv mot, må få det inn med teskje, når han forklarer at 

han må på jobb i helgen, og ikke kan bli med på hyttetur. «Dæm skjønt det (måtte på jobb) te 

syvende og sist, når dæm hadd fått det inn med teskjei» «Vi ungdomman» »er blitt til «dæm» 

Dette kan tolkes som en kraftig endring av utsiktspunkt og selvforståelse hos Asle. 

Læringsidentiteten til guttene svekkes gjennom hele grunnskolen, og når bunnen i møte med 

karakterer i en teoritung og nærmest praksisfri ungdomsskole. Ungdommene foretrekker 

praksisfelleskap hvor de kan utvikle en mer positiv identitet. Jevnaldringsgruppa, 

fotballklubben, garasjegjengen og gamerne, gir mer meningsinnhold og næring til en positiv 

identitetsdannelse og til fortellingen om seg selv som mestrende i verden.  

Fullverdig medlemskap som elev i PF forutsetter egenskaper ungdommene opplever de ikke 

har, de greier ikke å utnytte de læringsressursene som er rundt dem i skolen. Ungdommene 

deler ikke kulturen, ikke verdiene, hva som er viktig og hva en bør være flink til. I 

ungdomskolen opplever guttene foreldrenes, og omgivelsene ellers, sin framsnakking av skole 

og utdanning som veldig sterk, og de får problemer i konstrueringen av skolearbeid som noe 

betydningsløs, noe de kan gi faen i. Selvfølelsen får en knekk i møte med 

utdanningssamfunnet. Mestringsarenaen blir dataspill og garasjen. Det gjør noe med dem når 

de blir stående på utsiden. Jeg blir «satt ned» på en måte, slik Tore uttrykker det; «Det gikk 

greit det første halve året, men så begynt det å gå nedover med karakterer og sånn. Æ blei jo 

satt ned på en måte». (Tore) 

 

 6.4 Signifikante andre? 
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Ungdommene ser egenskaper hos lærer som de setter pris på; At de blir sett, at de kjenner 

deres sterke sider og at de skaper en avslappet og kameratslig atmosfære i klasserommet.  

« Han så enkeltpersona, og han vest kossen vi va flinkast te å lær... kos vi villa lær ting» (Erik) 

«Ja, Olav, en norsklærer va ganske grei, rolig og avslappa. Det gikk an og hør på hann.  Vart det kjedelig, så 

fortalt hann ei historie. Etter det forstatte vi med skole. Hann fekk elevan te å slappe av litt» (Tore) 

Egenskaper hos lærere som de beskriver frekk og pågående, oppleves negativt. Tore bruker 

her begrepet å være «fan» av. Et begrep fra ungdomskulturen som beskriver noen en ser opp 

til. Begrepene «fan» og forbilde henger sammen, og det ser ut til at dette også er et fenomen 

som har betydning for ungdommenes deltakelse i læringsaktiviteter. På denne måten etableres 

en signifikant person som ungdommene synes det er verdt å høre på. 

Matematikk er det faget alle i utvalget sliter mest med i klasserommet, her representert med 

Tore, som absolutt ikke er «fan» av mattelæreren. Den gjensidige opplevelsen av ikke å være 

populær hos den andre, kan en anta er et dårlig utgangspunkt for læring og identitetsutvikling 

på den arenaen de må møtes. «Ja, det va en mattelærer æ ikke va nå god fan av. Og han va 

ikkje nå fan av mæ heller, så.  Det va ei konstant krangling mellom oss. Vi kom altså ikkje 

overens.  Det va måten hann va på. Hann va ganske frækk, egentlig, kroppspråket og 

alt…ihvertfall mot mæ” 

I ungdomskolen er det som i barneskolene, læreren som ser dem og bryr seg, som er 

populære. At læreren er fleksibel og at det er god sosial kontakt, er viktig. Asle mener god 

kontakt handler om at læreren er kompis, at han/hun er lett å snakke med og at han/hun har 

humor. «Æ fekk god kontakt me to, som æ snakka kødd med og va kompis og sånn.» Det er det 

relasjonelle som blir fremhevet som viktig. Guttene setter pris på at læreren ikke gir opp og 

står på får å hjelpe dem med læringsarbeidet.  Dette kan forklares med at guttene har et 

negativt forhold til det de kaller skole, men at de fremdeles ønsker og lære. Det kan være at de 

etterlyser andre, og mere praktiske tilnærminger til læring. Leif er f.eks. klart positiv i møte 

med lærere som virkelig prøver og nå fram til han, og som gjør en innsats for å få han tilbake 

på skolen etter mye skulking. «Dæm prøvd så godt dæm kunn og få mæ på skolen, få mæ te å 

lær»  
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Ungdommene er inne på måten læreren underviser på, og knytter opplevelsen av læreren til 

egen opplevelse av ulike fag. Den manglende interessen for «teaterstøkka» og 

norskundervisning, kan forklares med at innhold oppleves virkelighetsfjernt og har et alt for 

høyt abstraksjonsnivå. Asle vil at kunnskap skal være nyttig, kunne brukes til noe. Her kan 

det være at de kulturelle kodene er på kollisjonskurs, og at å være «oppspilt på teaterstøkka» 

ikke kler habitusen til Asle. Her er det er lett å få assosiasjoner til gymnaslektor Rukla hos 

Dag Solstad, sitt noe overspilte (og temmelig mislykkede) forsøk på å få elevene interessert i 

Ibsen. «En norsklærer…og norsken hennes va ganske kjedelig…litt sånn fra gammeltida. Ho 

va veldig oppspilt på teaterstøkka ,og slikt... æ hadd ikkje no form for interesse i  det herre»  

Ungdommene setter pris på å bli sett, og at lærerne bruker tid og viser fram det som de 

mestrer. Det å mestre noe, og det å få vist det fram i praksisfelleskapet, er viktig for alle. 

Ungdommene opplever dette alt for sjelden i klasserommet. Asle får muligheten til å vise at 

han mestrer engelsk på et høyt nivå, takket være mye trening på nettspilling. «Når vi skoll ha 

engelsk, brukt ho mæ ofte. Ho hadde funne ut at æ va veldig flink te å uttale engelske or, og 

læssa. Så det va det kjækt å vis fræm» (Asle) 

Negativitet til lærere kommer av måten ungdommene blir snakket til og hvordan de blir tatt 

hensyn til. Igjen er det det relasjonelle som vektlegges. «Han va frekk, tok ikkje hensyn te dæ» 

(Leif) 

Lærere kan bli signifikante personer for guttene, men det er en gjennomgående tendens til 

negative opplevelser av lærere, gjennom hele grunnskolen.  Dette er med på å forsterke 

opplevelsen av klasserommet som en dårlig læringsarena. De positive opplevelsene med 

lærere veier ikke opp for opplevelsen av lærere som skolens talerør, en skole de ikke føler seg 

hjemme i. Lærer har oftest en akademisk bakgrunn, og har lyktes i utdanningssystemet.  Det 

kan antas at de lettere ser unger med tilsvarende sosial bakgrunn, elever som ser ut til å 

respondere positivt i skolehverdagen på. Elever med arbeiderklassebakgrunn, kan være 

vanskeligere å se på samme måte. Lærernes mulighet til å spille rollen som signifikant person, 

blir derfor begrenset. Men det er interessant å se at ungdommene faktisk ser hvilke 

egenskaper lærer bør ha, for at de skal nå fram til dem i læringsarbeidet. Dette er gode 

egenskaper hos lærere, en finner støtte for i litteraturen. Se bl.a Barding, A., Klitgård, R. J. Å., 

Ludvigsen, M. L., Kristiansen, R., Isaksen, A. R., Knudsen, N. A. F., & Henriksen, M. T. 

(2012).  
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6.5 Nåværende og utpekt identitet 

 

Jeg har under teorigjennomgangen nevnt Sfard og Prusak (2005) som ser på identitet slik 

Lave og Wenger (1991,1998) gjør, som noe som utvikles i et samspill mellom den 

sosiokulturelle konteksten og individet. En viktig del av identitetsdannelsen er ungdommenes 

egne fortellinger om seg selv, og det andre forteller om dem, som alle blir fortalt med 

bakgrunn i sosial samhandling. 

 

Sfard og Prusak (2005) skiller mellom to typer identiteter den nåværende identitet, uttalt i 

nåtid, «Æ har aldri vært non teoretiker» (Asle), og utpekt identitet som kan bli en del av 

ungdommenes identitet en gang i framtiden. «Æ va utplassert hos et byggfirma gjennom heile 

ungdomskolen. Æ begynt å se for mæ en jobb som tømrer» (Anders)  

Asle forteller at han er praktiker (ikke teoretiker), og Anders si historie, erfart gjennom 

deltakelse i praksis, er at han vil bli tømrer. Dette fungerer som viktige markører for den 

videre utvikling av identitet. 

Hunneide, 2001) er inne på at ungdommene er følsomme overfor konteksten de er i, og at 

negative forventninger kan bli til selvoppfyllende profetier. Wigfield et. al (2007) 

understreker lærerens betydning som avsender av forventninger. Har lærerne/mentorene høye 

forventninger, og viser dem på en mottakelig måte, kan det ha stor betydning for 

elevene/lærlingenes prestasjoner. Egne og andres fortellinger, lærernes/mentorenes 

vurderinger og sosiale sammenligninger, og egen opplevelse av mestring, kan påvirke læring- 

og identitetsutviklingen. Som her i restauranten hvor mentor snur på forventningene han 

opplever at lærlingen har blitt møtt med i skolen. Fortellingen om hva som blir forventet av 

han, får en positiv vinkling ”æ e jævla god praktisk”. Dette skaper en helt annen driv fra 

nåværende identitet over i utpekt identitet. Den signifikante personen, som mentor er blitt,  

tror virkelig på at han blir faglært kokk. «Du er ikke teoretisk dyktig, skjønner du, så du må 

gjør noe praktisk» Ingen har tidligere sagt «Du er praktisk dyktig». Her har vi fått muligheten 

til å snu denne tankegangen. Han er praktisk jævlig dyktig». 
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Wenger (1998) fremhever også individets forestillinger om at en ny verden er mulig. Dette 

kan belyse hvordan elevene/lærlingene ser sin læring inn i framtida. Hva har jeg lyst til å bli? 

Hva kan jeg bli? Hva slags drømmer har jeg? Leif opplever sine framtidige 

utviklingsmuligheter, sett fra verkstedet som lærling; tanken om skole er tilbake som noe han 

ser mening i, og han har lyst til å se... «kos toppetasjen e...» 

«Æ ser mykjy utviklingsmuligheta..no kan æ næsten vælg å vrak…hiv sæ på toget..det e mykjy du kan bli. Æ 

tænke på det næsten kvar dag, ka æ har lyst te..lyst te å fortsætt når æ e ferdig lærling.  Æ tenke litt på skole 

igjen..lyst te å lær meir… bygg mæ opp nå meir... prøve et år.. . Æ vil opp i ledelsen en plass…ikkje lyst te å sop 

golve te æ e seksti…lyst te å komme mæ no litt lenger opp…klyv lengre opp i stigan..se kos toppetasjen e..” 

(Leif) 

Mens samme person har denne fortellingen fra ungdomskolen, og som beskriver en ungdom 

som på det tidspunktet, har gitt opp håpet; Æ møtt på en vegg, så ikkje enden på det egentlig. 

Måtte bli ferdig med det lell. Visste ikke ka æ sku bli…ka æ ska gjør ette 

ungdomskolen…hadde ikkje peiling. (Leif). Egne fortellinger, andres fortellinger, andre 

muligheter og perspektiver, tar del i den videre utvikling av ungdommenes identitet. 

Forestillinger og fantasi hos Wenger, (1998) likner på utpekt identitet hos Sfard og Prusak 

(2005), og handler om at identitet er et produkt av kollektive historiefortellinger, som 

fungerer som ei bro mellom læring og den sosiale konteksten.  Forventninger og guttenes 

forestillinger om en framtid, kan gi driv og energi til å stå på, selv om belønningen ligger 

langt der framme. Tendens i utvalget er at slike positive forestillinger om egne muligheter, 

først forankres i verkstedet. 

 Sfard og Prusak (2005) sier at det skjer en forandring i elevenes identitet når det blir bygget 

en bro mellom nåværende og utpekt identitet. Dette skjer blant annet når noen eleven 

verdsetter, en signifikant person, sier hva som er viktig og eleven gjerne vil etterleve dette. 

Slik Tore opplever sin mentor;  

”Han blei et veldig stort forbilde for mæ. Han har lært mæ alt æ kann i dag” 

 

Alle i utvalget har mål om å ta et fagbrev, og ungdommene sier det er viktig at de får støtte fra 

kollegaer rundt seg. Skal de oppnå fullt fagbrev sier de at de må fortsette å gjøre jobben bra, 

og de må trene på det de ikke kan. Dette kan forstås som at ungdommene har etablert 

læringsstrategier for framtidig yrkeskarriere. Nåværende identitet som lærling har fått ei bro 

over til utpekt identitet, potensialet til å bli en fagmann på feltet. Tore opplever å ha energi og 

drive til å nå dit han vil «Fortsetter det som til nå, så går det glatt framover. Kollegaene mine gir utrykk for 
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at de e fornøyd med mæ. Det e utrolig grei folk. Æ e med fra starten te slutten; Æ får værra med på 

gjennomgang av arbeidstegningan, og æ forstå symbolbruken bedre nå enn i starten».  

Utpekt identitet er en visjon som guttene har om seg selv i fremtiden, hvem de kan bli og hva 

de ønsker å bli. Siden dette ikke er den samme identiteten de har nå, kan det være med å gi 

dem drivkraft til å gjøre mer, for nå målet om hvem de skal bli. Hvis guttene ikke klarer å se 

for seg en fremtid, kan det hende at de ikke ser noen poenger i å involvere seg. De kan 

bestemme seg for, at det ikke har verdi for dem, verken nå eller en gang i fremtiden. Det ser 

ut som om framtidshåpet blir slukket i klasserommet, og først blir tent igjen hos guttene i 

møte med verkstedet og mentorene der. 

6.6 En forsmak på å være en av “gutta på golvet”  

 

Alle guttene har i løpet av ungdomskolen etablert realistiske og praktiske yrkespreferanser. 

Dette er et av utvalgskriteriene for praksisbrev, som rådgiverne ser etter når de skal velge ut 

kandidater til praksisbrev. Alle ungdommene falle inn under dette kriteriet. Jeg ser på hva 

som kan være forklaringene på ungdommenes yrkespreferanser. 

Når guttene i utvalget er utplassert i arbeidslivet får de en forsmak på å være en av gutta på 

golvet. Praktiske valgfag og utplasseringer i arbeidslivet oppleves positivt av alle 

ungdommene i utvalget. Deres yrkespreferanser går helt klart i retning av praktiske yrker. Fire 

av guttene har voksenmodeller som er fagarbeidere, som virker inn på hva de vil. To vil bli, 

som sin far, kaptein på egen skute, og de to andre orienterer seg også i retning av praktiske 

yrker. Pappa, og andre familiemedlemmer, er en viktig identifikasjonsfigur. Slik som hos Leif 

og Asle «På barneskolen ville jeg bli kaptein, som pappan min» og «Pappa holdt på med 

platearbeid og sveising, osså blei det et tema...» 

Erik og Anders har får klare yrkespreferanser gjennom utplasseringer i ungdomskolen: «Æ 

huske æ jobba i barnehage i slutten av åttende klasse. Da fant æ ut at æ villa jobb med barn»  

«Æ va utplassert hos et byggefirma gjennom heile ungdomskolen. Æ begynt å se for mæ en 

jobb som tømrer» ) 

Leif sine erfaringer på bilverkstedet, hvor han var utplassert i ungdomskolen, gir han et 

innblikk i hva det vil si å være en av ”gutta på gølvet”. Kollegaene i verkstedet har ikke mye 



69 

 

godt å si om de på kontoret. Det er nærliggende og anta at dette kan forklares med at 

habitusen til de på bilverkstedet skaper et felles perspektiv på omverden, og gir Leif en 

gryende selvforståelse som en av dem.  Avgrensingen opp mot «dæm som tar sæ av kundan» 

konstituerer habitusen hans ytterligere. «Arbeidsmiljøet, va spesielt; Store forskella på dæm 

som tar sæ av kundan og vi gutta på gølvet som jobba med bilan. Dæm likt ikkje kvarandre i 

det heile tatt» 

Alle i utvalget har erfaringer med praksis i ungdomskolen, og det er en klar tendens til at dette 

liker de.  Tre har vært på utplassering i arbeidslivet, en eller flere dager i uka. To på 

bilverksted og en i et byggefirma. En fikk opplæringskontrakt i dette byggefirmaet. Og Leif  

blir her fratatt arbeidspraksis  fordi oppmøte til ordinær skole var for dårlig;  «Rådgivern fant 

ut at æ va lite på skolen, og tok vekk heile jobben, som æ syntes va mykjy bedre. Dæm sa at 

om æ ikkje kom på skolen, fekk æ ikkje jobben heller. Dritt, det gjorde det ikkje nåkka bedre 

tænkte æ, at æ skoll kom meire på skolen da»   

Alle har erfaringer fra arbeidslivet, gjennom Arbeidsuka og Operasjon Dagsverk, normalt i 

barnehage, i butikk og eller som hjelpemann på varebil. Dette inspirerer flere til mulige 

yrkesvalg, Her opplever de å komme i kontakt med, og får delta i, en praksis, som de kjenner 

seg hjemme i og som kan representere ei framtid; «Det va ei uke i butikk og ei uke i 

barnehage.. Æ likt barnehagen bæst. Æ likt å jobbe med barn» (Erik)  

Alle, utenom en som ville men ikke fikk, har valgfag arbeidslivserfaring gjennom 

ungdomskolen. Dette betyr fire timer pr. uke med ulike former for praktisk arbeid. En ble 

kastet ut av dette valgfaget pga. dårlig oppførsel. Han fikk mer teori i stedet. Og Leif ble 

fratatt arbeidspraksis fordi han ellers møtte for lite på skolen. Det er ikke sikkert dette var 

riktig reaksjon overfor disse ungdommene. Med bakgrunn i resultatene i denne undersøkelsen 

er det nærliggende å tenke at mer praksis ville vært en bedre løsning fra skolen sin side. Jeg 

tar høyde for at jeg ikke kjenner hele historia her, bare ungdommenes opplevelser av den. 

 Dette forteller Bjørn; «Æ vart med på eit praktisk valgfag…og vi hogg ved, snekkra og holdt 

på med båt og naust. Heilt te æ vart kasta ut. Lærern vart lei av mæ. Æ tulla nok for mye på 

verkstede, og måtte over til engelsk i stedet» En mulig forklaring på Bjørn sin adferd kan en 

finne hos Wenger (1998). Han hevder at identiteten som elevene utvikler vil være direkte 

linket til ulike aspekt ved den sosiale settingen i klasserommet. Videre sier han at elevenes 

tolkning av forventninger som utvikles i fellesskapet, kan begrense deres mulighet til å forme 
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egen praksis, og det kan gi dem en pliktfølelse på hva de burde gjøre, og det de tror blir 

forventet av dem. Disse forventningene eller forstillingene som Bjørn tolker, og som blir 

tilskrevet ham, blir en del av hans selvforståelse og som igjen påvirker hans atferd. Bjørn 

”tuller mye” og han blir ”klassens klovn”. Praksisfellesskapet blir på denne måten et hinder 

for læring, ved at det fanger elevene i sin makt til å fastholde sin identitet. Han kjenner på 

forventningene som er knyttet til han, og Bjørn fortetter å tulle, også når skolen kommer han i 

møte, med et praktisk opplæringstilbud. Bak det noe milde formen, dekker «æ tulla» en mer 

alvorlig og vedvarende adferd som tilslutt fører til utvisning. 

Tore er opptatt av at han ikke blir sett. Det er misnøye med at han ikke har fått være med på et 

praksisnært valgfag, som er tema. Han er også opptatt av at det er noen som trenger en slik 

mer praktisk tilnærming til læring, enn andre. Han opplever seg selv som en av dem. Tore 

dokumenterer her at han har god innsikt i at det er praktiske tilnærminger han lærer mest av, 

og at han kjenner flere som gjør det samme. «Æ villa egentlig værra med på praktiske 

valgfag, men det va ikkje plass. Dæm skjønt ikkje at æ va lei og trengt no praktisk, meir enn 

mange andre. Dæm kunn ha sett kæm som trengt det mæst»  

6.8   “Jobben tar dæ i nakken” (Erik) 

Om vi ser på rollen som lærende som en rolle på teatret, blir spørsmålene; hvem vi spiller når, 

og hvordan konstruerer vi rollene våre? Hvordan blir rollen guttene i utvalget tar som lærling, 

og blir den forskjellig fra rollen de hadde som elev? Asle har denne betraktningen, og ser 

endringer hos seg selv.» at æ har vokst, begynt å jobb å….» 

”Æ har trokke mæ mykjy bort fra dæm æ gikk på ungdomskolen med. Træffe æ dæm fra ungdomskolen..e det 

som å sje en ny person. Æ høre ofte at æ må bli med på nokka. Da har dæm ofte pengeproblema…og du kan 

betale du..du som tjene så godt…det har æ opplevde en god del. Ingen sei direkte at æ har forandra mæ…men 

innerst inni trur æ dæm e litt sjalu..at æ har vokst, begynt å jobb å…. 

Guttene står ikke opp hver morgen, og bestemmer seg for hvordan de vil opptre som lærling 

eller elev. De hopper ofte helt bevistløs inn i rollen. Det er bare når de opplever at de ikke 

passer inn, at de blir klar over sin rolleutøvelse. Når en spiller «Kaptein Sabeltann», og det 

reelle stykket som spilles er «Romeo og Juliette». Da har de valget om å skifte rollekarakter, 

trekke seg ut av rollen eller fortsette i feil rolle. I klasserommet letes det etter utveier. Skal 

eleven endre rolleutøvelse, fortsetter i rollen som kapteinen, eller melder seg ut. I 

klasserommet er tendens i utvalget at de velger å melde seg ut, selv om de også forteller at de 
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har spilt «klassen klovn» eller rollen som «uspiselig tenåring». Ute i arbeidslivet er rammene 

strammere enn på skolen, og der tar ikke lang tid før lærlingen velger å endre rolle, og spiller 

Romeo. Fortsetter han i kapteinsrollen, skjønner han at det fort kan ende med at han ikke 

lenger er en av gutta på golvet. Ellers; koster du ikke, blir du kostet ut. Jeg spør Bjørn om hva 

han har lært i løpet av tiden i verkstedet? «Æ har lært å gjørra oppgavan æ får, fullfør dæm 

og te å samarbeid med andre. Æ har fått my kjeft for å komme for seint og det har ikkje vært 

artig når dæm reagere. Æ skjønne dæm no. Ska jo møt opp te riktig tid, og det gjør æ no» 

Gode praksisfelleskap, engasjerte mentorer og kollegaer, autentiske arbeidsoperasjoner, klare 

grenser og opplevd mening i verkstedet, gir gode betingelser for autentisk rolletaking. Det kan 

tyde på at det motsatte er tilfelle i klasserommet, der en ser en klar tendens til utmelding eller 

konfliktskapende rolletaking. Dette kan forklare forskjellen på læring og utvikling i de to 

kontekstene. 

Guttene opplever selv at de har forandret seg i tiden de har vært på praksisbrev. «E du lei, så 

hjelpe det å komme sæ i jobb», sier Tore.  De forteller om store forandringer i måten de tenker 

om seg selv på. De opplever at jobben «tar dem i nakken». Guttene blir mer ansvarlige, og de 

får mer tro på seg selv. Årsaken kan være at ungdommene nå møter en verden de får lov til å 

mestre å være til nytte i, og som de kjenner seg igjen i. Dette gir mening, «næsten som sjølve 

livet», de vokser mye, kjenner på tilhørighet, anerkjennelse og de opplever seg integrert i 

praksisfelleskapet i verkstedet. Tre av guttene svare på spørsmål om tiden i verkstedet har 

forandret dem? Svarene inneholder flere representasjoner for endring fra tida på 

ungdomskolen; Tenker annerledes, bruke penger fornuftig (voksent), mer tro på seg selv, ser 

menig i hverdagen, har blitt sterkere og har vokst mye; 

«Økonomisk tenke æ helt annerledes. Før fikk æ penga som blei borte første timen. Nå har æ lært mæ å spara 

penga og å bruk dæm fornuftig. Det e masse som har forandra seg. Å komme bort fra skole, hjalp mæ mykje. 

Mamma mærke stor forskjell. Æ har meir tro på mæ sjøl nå. På ungdomskolen va alt svart. Da hadde æ det ikke 

mykjy tro, for å si det sånn. Noe e gale, når det e sånn. E du lei, så hjelpe det å komme sæ i jobb» (Tore) 

«Føle mæ bedre… mykjy bedre. At det e en mening med hverdagen. At det e ikkje nokka som skjer om en ligg i 

senga… faktisk. Æ har blitt stærkar... jobben e næsten som sjølve livet... skull æ te å si... livet e på jobben… du 

vil jo komma hit… vi e blitt som en liten familie her...» (Leif) 

«…væks my på ta her, ja. ... Ja, e du skolelei så e det her en mer effektiv måte å lær på. Du kjæm ut i 

arbeidslivet, du gjør det du blir bedt om, og det du faktisk ska gjørra... som e en realitet i jobben. Jobben tar dæ 

i nakken». (Erik) 

Lave og Enger (1991,1998) hevder at all læring foregår i en sosial kontekst. Guttene anvender 

fysiske og intellektuelle redskaper og begreper i møte med verkstedet og praksisfelleskapet 

der. Gjennom møter i verkstedet utvider de sitt reportoar, og måter å fungere på. 
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Ungdommene anvender sine redskaper, de stiller spørsmål og får gode tilbakemeldinger fra 

omgivelser som bryr seg, og de utvikler nye redskaper på grunnlag av erfaring.  Ungdommene 

modnes og blir voksne, seriøse og fullverdige deltakere i praksisfelleskapet.  

Colley m fl (2002) bruker begrepet «vocational habitus» for å beskrive  

identitesdannelsesprosessen hos ungdommer i arbeidslivet. I tre casestudier fant de at det 

skjedde både faglig læring, og at identiteten endret seg. Både faglige egenskaper og 

egenskaper knyttet til følelser og moral og kapasitet til å handle emosjonelt forandret seg. 

«Vocatioal habitus» beskriver et felles perspektiv guttene får på omverdenen, og på guttenes 

selvforståelse. «Æ har meir tro på mæ sjøl nå». Dette fungerer også som en avgrensning 

overfor andre grupper. «Vi e blitt som en liten familie her» 

Praksisbrev betyr en dag på skole i uka. Da er det fellesfagene norsk, samfunnsfag og matte 

som står på programmet. Hvilke erfaringer har guttene knyttet til denne dagen? Tendensen er 

at de sier bra, greit, god, om denne ene dagen på skolen. Dette er tydeligvis et fint avbrekk fra 

fire dager i jobb. På skolen treffer de andre som også er på praksisbrev, som er på sammen 

ferdighetsnivå som dem selv, og i tillegg opprettholdes kontakten med jevnaldrende som går 

ordinære løp. Kombinasjonen skole og jobb, blir også omtalt positivt. Det er også en tydelig 

tendens at de synes miljøet i klassen er bra, og at de snakker mye sammen, også om jobben. 

En synes dagen er den kjedeligste i uka. Mens i andre enden er det en som mener at en dag er 

for lite.  

Tore opplever at det også er greit og være i klasserommet, til tross for at alle ikke kommer 

like godt overens. «Det va godt det å. Veldig greit så lenga æ va på jobb resten av uka. Ja, æ 

likt miljøet i klassen, sjøl om det va nånn æ ikke kom så godt overens med. Sånn e det uansett 

koss klasse du kjæm i.»  

Dette er sosial kompetanse i form av hjelpsomhet, som han har plukket opp i verkstedet, 

sammen med andre ferdigheter og egenskaper. Før han kom ut i arbeidslivet gir han uttrykk 

for at mye handlet om han selv, og at han aldri så noe fra en annen synsvinkel en sin egen. 

Han forteller at han f.eks. aldri hjalp til, om noen spurte.  Det skjer mye med hensyn til 

identitetsdannende prosesser i verkstedet, som de også tar med seg inn i klasserommet og i 

resten av sin livsverden.  
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6.9 Engasjement, fantasi og innordning 

 

Lave og Wenger (1991,1998) har beskrevet hvordan praksisfelleskap best kan ivareta læring 

og identitetsdannelse. Verkstedene til guttene ser ut til å inneholde mange av disse kriteriene, 

og bringer derfor guttene inn i konstruktive læringsbaner. Betydningen av å høre til er sentral 

her og det er i følge Wenger (1998) tre måter å høre til på; engasjement, fantasi og 

innordning. Guttenes opplevelser av skolen tyder på at ingen av disse måtene å høre til på, 

bringer dem nærmere inkluderende deltakelse i læringsarbeid i praksisfellesskapet. De tyr til 

fritidsarenaen for mer positiv identitetsdannelse. Ute i arbeidslivet tyder det på at 

ungdommenes tilhørighet etableres ganske raskt gjennom guttenes eget engasjement, fantasi 

og innordning. Rollen som lærende og identiteten som lærling, er en helt annet enn rollen som 

elev i skolen. Utgangspunktet for identitetsdannelsen er en helt annen. Slik oppsummerer 

Endre sin opplevelse av Tore sin tilhørighet i praksisfelleskapet;  

«Jeg er meget godt fornøyd med Tore, og vil uten tvil anbefale han til læreplass i bedriften høsten 2015. 

Oppmøte er nær 100%, han har en god faglig progresjon og det er ingen ting å utsette på den rollen han har i 

bedriften. Han er helt forandret fra starten, er ydmyk og spørrende og er dyktig til å be om nye arbeidsoppgaver 

når han er ferdig med en. Tore lager deler til produksjonen, sliper og legger til rette for andre sitt arbeid, og 

han kjenner etter hvert systemet i bedriften meget godt» (Endre) 

Praksis definerer Wenger (1998) som felleskap gjennom felles engasjement, felles virksomhet 

og delt repertoar. Deltakelse konstituerer vår identitet, og disse tre elementene er sentrale for 

identitetsdannelse. Blant elementene i delt repertoar er identiteten som lærende viktig. Endre 

er Tore sin mentor, og har sett noe grunnleggende for rollen som lærende; ”Tore er ydmyk og 

spørrende” 

Identitet kan ses på som kompetent og overbevisende rolletolkning i PF. Ser en slik på 

identitet, er det innlysende at guttene ikke kan levere rolletolkning som holder i 

klasserommet. Ute på verkstedet, stiller det seg annerledes. Skal de bli et fullverdig PF 

medlem avhenger dette av nivået av konformitet med gruppen, noe praksis er mer verdifull en 

andre, gir mer status, og er mer sentral for identitetsdannelsen enn andre. Ungdommene må 

vise synlig progresjon i opplæringen; ”Tore kjenner etter hvert systemet i bedriften meget 

godt” (Endre) Og de må forstå «stammespråket» i konteksten. Identiteten gjenkjennes av 

kolleger, og blir den akseptert, forsterker den guttenes identitet i PF.  

Guttene forstår seg selv i lys av tilbakemeldinger de får fra gruppen. For å få slik aksept i PF 

må det kompenseres, om en ikke når opp skolefaglig. Og resultatet kan vise seg, slik det 

gjorde i klasserommet, som problematferd.  
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Guttenes identitet som lærende, er bare en del av deres mer omfattende selv. De er også, venn, 

bror, sønn, fotballspiller, gamer osv. Dette er identiteter hvor elevrollen er mindre sentral. 

Deres følelse av hvem de er, er flytende og bygd opp rundt medlemskap i ulike PF. Å 

behandle ulike læringsarenaer som PF, har den viktige fordelen at den inkluderer de ulike 

veiene individer kler på seg sine roller som elev/lærling i stadig endrende betingelser i tid, 

sted og sosial kontekst, og tillater oss å forstå sammenhengen mellom dem. 

Hverken PF, eller identiteter som er forbundet med dem, er dannet i isolasjon. PF og identitet 

er også påvirket av media og populærkultur. 

 

Identitetsarbeid pågår kontinuerlig langs utviklingsbaner; perifere, innadgående, grensebaner 

og utadgående baner. (Wegner 1998  s. 180). Og vi gjenforhandler disse gjennom hele livet. 

De blir konstituert i sosiale kontekster. Å se på identitet som en læringsbane, gjør det mulig å 

se identitet i en kontinuerlig prosess, konstant under forhandling og reforhandling og 

fundamentalt tilstede i nuet. 

«As trajectories, our identities incorporate the past and the future in the very process and 

negotiating the present” (Wenger 1998 s 155) 

 

De ulike banene gir ulike perspektiv på deltakelse og identitet i arbeidet. Felleskapet gir 

modeller til forhandling av baner. Adgang til praksis gir hurtig oppfattelse av hva som er 

viktig her. Veteraner gir levende eksempler, forslag til identiteter. Alle har en historie og 

fortelle. Guttene opplever møte med mentorene og får hele tiden forslag til innhold i 

identiteten som lærling i PF; «Når nånn kom bort på verkstedet for å be Endre om hjelp, va 

det aldri nei å få.  Æ har lært at når nånn spør om hjelp, så ska dem få det» (Tore) 

 Lærlingen og verkstedet  5.10

 

For å se hva som forventes av rollen som lærling har jeg sett på et reglement fra en av de 

aktuelle arbeidsplassene; 

«Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. På jobb skal man ikke prate i 

mobiltelefonen med venner, sitte på Face book eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre» 
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«Som lærling skal du være aktiv i opplæringen og ta imot veiledning og informasjon fra bedriften undervis i 

opplæringen» 

«Du skal også delta i arbeidet på lærebedriften slik at bedriften får et grunnlag å vurdere deg på» 

«Lover og regler som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er ofte ukjente for dem som kommer rett fra skolen. 

Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med reglene i arbeidslivet, og at du er klar over at disse reglene gjelder 

for lærlinger på lik linje med andre arbeidstakere»  

«Bedriften plikter også å informere deg om retten til egenmelding ved sykdom og om konsekvensene av et 

eventuelt brudd på disse bestemmelsene» 

Leif forteller dette på en måte som gir tendensen for hvordan alle guttene i utvalget, opplever 

arbeidsplassene sine som læringsarena. 

«Vi lære to heilt forskjellige ting. Når du e i jobb… eller sitt foran boka. At det e ikkje alt som står i boka..det du 

ska gjør i praksis… ting tar lengre tid og det e mykjy meir som kan oppstå… og du har det i hennern, rett foran 

dæ… du gjør det der og da… du sitt ikkje å gruble så my... du har å en rett attme dæ som kanskje har holdt på 

med ta her i tredve år… som si at sånn ska det gjørrast... ferdig med det. Da e det ikkje meir spørsmål... og du 

bli bærre satt i det..og så må du finn ut ræsten sjøl».  

Guttene prøver, feiler og får det til slutt til. De ser på ekspertene og skjønner hva som må 

gjøres. De forstår at det er forskjell på praksis og «det som står i boka» og de opplever det 

positive i at kollegaene ser dem i arbeid. Alle opplever at de lærer av tilbakemeldinger de får. 

Ungdommene oppfører seg alle som legitime perifere deltakere i en praksisfelleskap, og er 

tydelig på god vei fra noviser til fullverdig deltakere, og de kjenner på den anerkjennelsen de 

får i verkstedet. 

Det naturlig for guttene å søke anerkjennelse, etter ankerfester, etter grunnlag for egne valg og 

etter bekreftelser på seg selv. En teoretiker som er opptatt av slik annerkjennelse er den tyske 

filosofen Axel Honneth. Han gir en god forklaring på hvordan en kan forstå dette. 

Sosialisering og rolletaking varer hele livet, hevder A. Honneth (2012). Mennesket lærer 

gjennom hele livet sosiale roller og sosial adferd. Noe læres hjemme, noe på institusjoner som 

på skolen, på arbeidsplassen og i løsere felleskap på fritiden. Rolletaking er en prosess hvor 

individene i et samspill skaper og fortolker sine roller. Dette kan være rollen som «uspiselig 

tenåring» som noen av guttene får i klasserommet, eller rollen som «nesten voksen» som alle 

får i verkstedet. Alle roller henger sammen med hvordan omgivelsene reagerer. Sosialisering 

og rolletaking tar mennesket ut i samfunnet, slik at det kan handle adekvat i ulike møter med 

andre (Honneth, 2012). 
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For Honneth (2012) er det viktigste begrepet annerkjennelse. Alle har behov for det om en 

skal føle seg som et helt menneske. Han mener vi søker annerkjennelse i tre forskjellige 

sfærer;  

Først som emosjonell anerkjennelse, som handler om følelser og tette relasjoner; «Dæm e 

her… og dæm e utrolig god å ha… dæm hjelpe oss uansett hvis det e nå. Dæm står på for oss, 

og e det nokka så e det berre å snakk me dæm» (Leif).  

Så rettslig anerkjennelse, som handler om å bli anerkjent som samfunnsborger. «Ja, fekk et 

heilt anna syn på skole... egentlig… at æ fekk utdanning og arbeid samtidig… og lønn. Det 

kunna ikkje bli så mykjy bedre»(Leif). 

Og solidaritet, som handler om å bli anerkjent i felleskap for å være god til noe, se vakker ut 

eller kle seg pent. Oppnår vi anerkjennelse fra sosialt felleskap føler vi oss unike, og det er 

bra for oss. «Ja, næsten kvar dag får vi tilbakemeldinga fra folk rundt oss. At vi gjør jobben 

utrolig bra og vi får mykjy sånn gode rapporta på oss i møtan»(Leif). 

 

Oppsummering; Leif lærer adekvate handlingsmønster og får anerkjennelse på alle tre 

områder, når PF endres fra klasserommet til verkstedet. Teorien gir støtte til ungdommens 

egne opplevelser av å få anerkjennelse. Dette bygger opp under forklaringen av den 

dramatiske endringen hos ungdommen når det gjelder identitet og synet på læring, når de 

kommer over i verkstedet. 

 

 

Klassiske studier (Chase og Simon 1973) har vist at eksperters kunnskapsstrukturer og 

problemløsningsevner er forskjellige fra nybegynnerens. Ekspertene har større 

kunnskapsklaser som gjør de bedre på problemløsning. De strukturerer også felt-kunnskapen 

forskjellig. Selv om de bruker mer tid på å bygge opp basis representasjoner av et problem før 

de søker løsninger, kommer de raskere fram til en løsning. Eksperter kan forme et dypere 

bilde av målet og hva som kreves. Dette er et resultat av automatiserte operasjoner utviklet 

gjennom erfaring. Ved repetisjoner av liknende situasjoner og variasjon mellom situasjoner. 

Guttene ser dette på en måte som bygger opp under denne teorien. Alle gir mentor svært gode 

skussmål, og de opplever at de lærer mye ved å være sammen med en som har «jobbet lenge i 

bransjen» Når en lærling beskriver et slikt forhold til sin mentor, bygger dette opp under 

teoriene til Lave og Wenger;  
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«Veldig bra. Det e humor, vi tulle og snakke skit. Når æ spør om hjelp, skjønne de det me ein gang. Dæm har 

vært længe ute i felten, vært borti det før, veit det me ein gang. Dæm forklar… og dæm vise kossen. Det proffan 

har lært ka som  fungere… dæm har jobba lenge i bransjen og veit kossen. Dæm sjer løsningan og stopp ikkje 

opp, men jukse det te, ferdig». (Anders) 

Nyere kognitive læringsteorier hevder at en lærling har fordeler i tilegnelsen når han utsettes 

for forskjellige og sammensatte representasjoner av perspektiver på et subjekt. (von Someren, 

Reinmann, Boshuizen og de Jons, 1998) 

I tradisjonell formell utdanning er opplæringen organisert av en lærer, og vanligvis former 

lærlingen da bare en representasjon eller perspektiv på subjektet. Antall repetisjoner blir få, 

og ofte av en lik situasjon. Dermed reduseres også variasjonen av representasjonene.  

(Stork, Gruber, Hinhofer og Mandl, 2004) viste at lærlinger med multiplekse perspektiver var 

bedre i stand til å anvende sin kunnskap mer fleksibelt i mer kompliserte situasjoner, enn 

lærlinger som analyserte ut fra bare et perspektiv. Variasjon i arbeidssituasjonen, i 

arbeidskollegaer og opplæring organisert på arbeidsplassen tilbyr et større antall 

representasjoner, flere lærere med ulik tilnærming, i stedet for bare en modell for læring. 

Det Asle opplever kan forstås i lys av disse teoriene. Han har mye variasjon i sine 

arbeidsoppgaver, og opplever forskjellige og sammensatte representasjoner og perspektiv i 

jobben; «Her nede på jobben måtte du kjapp dæ å få et sertifikat og begynn å sveis. Vi måtta 

på brannvaktkurs, HMS kurs, på båt og mykjy sånn…. og sertifikat kom kort tid etter at æ 

starta… og alle kursan æ treng te no e ferdig» (Asle) 

Tradisjonell formell opplæring kan fremdeles ligne på ideene fra behaviorismen; bryte ned 

temaet til deler og så introdusere den en og en, mens opplæring på arbeidsplassen tilbyr 

komplekse problemer til lærlingen (Lehtinen, 2002). 

Å bli konfrontert med kompleksitet fra starten hjelper lærlinger til å forstå helheten bedre, og 

til å se sammenhenger. Autentiske arbeidsoperasjoner gir god innsikt i helheten. 

Leif opplever helheten og kompleksiteten på denne måten; «Egentlig va æ spent på å møt 

alt..men det va stort..200 ansatte..forskjellige avdelinga..aktøra  rundt..firma som e rundt 

oss..firma vi træng. Det bli som et bilde til slutt... så mykjy større. Vi træng kvar bit for at det 

ska fylles opp.»  

Lærere i klasserommet presenterer ofte idealiserte modeller fordi de tror at slike modeller 

skulle være lettere for guttene å forstå. Men disse modellene er abstraksjoner av virkeligheten 



78 

 

og mange lærende kan ha vanskeligheter med å forstå dem, spesielt om de ikke har 

forbindelser med konkreter. 

Negativ kunnskap, om hva ting ikke er, er også viktig. (Minsky, 1997). For å tenke effektivt 

må vi vite en hel del om hva som ikke gjelder. Hva er sentralt, hva er perifert, hva er 

irrelevant? Eksemplet med under, er noe søkt, men for å bli ekspert må en forstå sentrale sider 

av en sak. Og her må Arve lære seg hva som gjelder på varemotaket. En autentisk 

arbeidssituasjon i restauranten, tilbyr flere muligheter enn skolebasert læring, til å håndtere 

situasjoner hvor negativ kunnskap trengs. 

Arve trenger å lære hva ting ikke er, etter at han hentet kålrabi i stedet for selleri på 

varelageret; «Æ syntes også det var kjedelig å ha ansvar for varelageret. Æ måtte starte en 

time tidligar enn de andre, og æ va aleine om jobben. Æ lært my om råvara og hvor alle 

varan blei lagra. Nå slipp æ å spørr kor alle ting er. Æ blei godt kjent på lagret» (Arve) 

Sett fra Arve sin mentor Aslak ser dette slik ut; 

«I starten viste han ikke hva en brokkoli var… og det gav oss også en utfordring. Vi startet på kjøkkenet for å 

lære og lage mat. Men hver gang han skulle hente noe, kom han enten tomhendt eller med feil ting «Ta e ikkje 

selleri, ta e kålrabii». Ikke så ulike, men to forskjellige ting.   

Så vi fant ut at vi måtte ta et skritt tilbake. Vi gav han ansvar for varemottaket. Da måtte han lære seg hva alt, 

alt måtte merkes og det skulle gis tilbakemelding til ansvarlig om fakturaen stemte. Da skjønner du 

sammenhengen, og får respekt for ting.  

På arbeidsplassen skjer læring i et autentiske sosiale og fysiske omgivelser, og læringsbanene 

fra nybegynner til ekspert er hele tiden influert av arbeidet som skal utføres. 

Slik opplever Bjørn en del av denne reisen langs sin læringsbane. Jeg ber han fortell om den 

første tiden på praksisbrev. 

«Vi blei tatt imot av en heil gjeng og vi fikk god hjelp den første tida. Dæm va grei, tok oss med rundt på 

området, vist oss kos det funka, heile pakka, liksom. Det tok ei tid før vi fekk gjørra det sjøl. Det va greit da vi 

endelig etter ei god stund, fekk værra med på laget. Vi fekk last og losse båta, alt mulig rart. Kranopperasjoner 

ute på tomta. Ute på tomta kunn vi vær sammen med forskjellige folk hver dag. Inne på lagret er det my de 

sammen folkan heile tida. Fekk en fast person og forhold mæ te heile tida. Og vi fekk andre arbeidsoppgava, 

gjørra klar last og, det bli my truckkjøring, og det like æ godt. Æ e mæst på lagret no».  

Bjørn sin læringsbane starter med at han får en rolig innføring i «heile pakka», forstått som 

hele bedriften. Så må han se på ei god stund, før han «fekk værra med på laget» Dette tolker 

jeg som et utrykk for at han nå er en legitim perifer deltaker i praksisfellesskapet som står for 

autentisk produksjon på havna, og inne på lagret. For mange lærende er det praktiske 

erfaringer som betyr noe, og når den uteblir, trekker de seg unna, slik ungdommen opplever at 
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de gjør i ungdomskolen. Uten denne mulighet for tidlig spesialisering, ville resultatet kunne 

bli en fortsatt utvikling av en dysfunksjonell læringsadferd. 

 

 

  Mentoren 5.11

”Han kjenner «stammespråket nå» (Knut) 

Her presenterer jeg resultatet fra og analyserer av intervjuene med mentorene. Jeg tar med 

dette kapitlet fordi jeg ønsker å underbygge guttenes egne opplevelser på verkstedet. At det er 

flere som ser de endringene i læringsidentitet som skjer på verkstedene.  Jeg startet intervjuet 

med å spørre om hvilke erfaringer de har med rollen sin som mentor til guttene på 

praksisbrev.  

Mentorene beskriver alle sine lærlinger positivt. Guttene blir anbefalt videre til læreplass i 

bedriften, noe som tyder på både faglig og personlig utvikling. Mentorene ser tydelige 

endringer av mer personlig karater hos ungdommene; De er helt forandret, er godt likt og får 

gode tilbakemeldinger fra omgivelsene. De kan «stammespråket», de er en av gutta på gulvet. 

Knut, Bjørn sin mentor oppsummerer det slik; «Sosialt og trivselsmessig fungerer Bjørn 

optimalt i bedriften, han har blitt del av det totale arbeidsmiljøet, kjenner «stammespråket» 

og er godt likt av sine kollegaer. Han ser arbeidsoppgaver og trenger ikke bli fortalt hva han 

skal gjøre. 

Mentor Knut husker det første møte med «forsiktige, rolige, inneslutta» lærlinger», som 

vokser til og blir «åpne, blide, imøtekommende og lærevillige» Han beskriver dem videre som 

«kjappe til å ta etter, at de viser interesse, at de trives og syntes at det er artig». Fra og «være 

bakerst i flokken, hiver de seg frampå og stiller spørsmål. De er dyktig i jobben og ser hva 

som må gjøres» Det de opplever her er helt forskjellig fra det de opplevde i klasserommet. I 

verkstedet opplever de tilhørighet og anerkjennelse, blant annet gjennom gode 

tilbakemeldinger fra kollegaer. Han ble en annen gutt og «Jeg så at han blomstret, og det har 

gitt meg mye» forteller mentoren, og det tolker jeg som at mesterlære er en læremåte som går 

begge veier. Dette støtter opp om tilbakevisningen av kritikken mot mesterlæren som en 

ensidig og statisk opplæringsmåte. 
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Etter to år har vi med seriøse lærlinger som forstår konsekvenser og som i følge mentor Knut, 

har vokst mye. En som hadde det med å komme litt for seint, har til og med «lært seg klokka» 

Arbeid sammen med « voksne folk som bryr seg om dem» og møte med «konsekvenser om 

ikke jobben blir gjort» tar dem i, følge mentoren, «inn i de voksnes rekker» Prosessen som 

mentor beskriver her, og som en finner igjen på alle arbeidsplassene i materialet kaller Lave 

og Wenger (1991,1998) legitim perifer deltakelse i praksisfelleskap, og som i dette tilfelle tar 

Bjørn og Leif fra novicer til fullverdig deltaker på en vellykket måte 

Mentorene opplever alle at guttene har endret seg i tiden de har vært i bedriften. Fire av 

guttene har vært der i 1,5år, fire har 2,5år på baken, og det har endret mye. Intervjuene med 

mentorene forsterker inntrykket av guttenes egne opplevelser på arbeidsplassene. De 

observerer store endringer, ikke ulikt de guttene selv forteller om. 

Mentorene bruker ord som; «Himmla» stor forskjell, bratt læringskurve faglig og personlig, 

mye positivt, stor forskjell, helt forandret person, de er blitt mer voksen, mer seriøs, tar større 

ansvar, mer moden, forstår konsekvensene bedre, har blomstret, har funnet sin plass, sitt miljø 

og føler tilhørighet og trygghet; 

«Den læringskurven, ikke bare faglig, men også menneskelig, den ble bratt. De er høflige, pliktoppfyllende og de 

får tilbakemeldinger både fra ledelsen og fra dem de jobber sammen med. De skryter, synes det er kjekke gutter 

som er interessert i faget. Og med interessen, så prestere du. Og når du presterer så får du seltillitt, og så får du 

ros og anerkjennelse » (Bente) 

I motsetning til situasjonen i klasserommet, opplever ungdommene i verkstedet, at der har de 

riktige forutsetningene for å lykkes, og de blir etter hvert fullverdige medlemmer av PF. 

Mentorene bekrefter deres opplevelser, og gir dem annerkjennelse. 

 

Noen legger også inn føringer i sine svar, og dette handler om alle viktige læringsressurser og 

rammer ungdommene kan nyttiggjøre seg i verkstedet. «At vi i starten lot være å bytte på 

mentor, og lot de være for lenge på et sted. Da fikk de ikke den variasjonen, og overblikket 

både vi og dem ønsket». (Eivind M) 

Mangel på variasjon i arbeidsoppgavene gjentas av mentorene som en begrensende fakta. Det 

samme opplever mentorene når ungdommene må stå for lenge utenfor autentisk produksjon, i 

egne avlukker for å øve. Dette karakteriserer de som liksom aktiviteter, og som må begrenses. 

Forutsetninger for gode læreprosesser på praksisbrev, kan hentes ut fra intervjuene med 

mentorene. Det er viktig at kandidatene har interesse for faget er viktig. «De må være egna, 



81 

 

de må ville og være nysgjerrige..ellers så passe ikke opplegget» (Oskar). At han/hun slipper å 

bli stående med ensidige arbeidsoperasjoner for lenge. «Og det var positivt at de to var raskt 

med på å produsere»(Oskar)  

Mentor Aslak ser også dette i et større perspektiv og oppsummerer det som alle mentorene 

opplever. I verkstedet opplever endelig disse ungdommene og lykkes. For kanskje første gang 

er de flinke til noe. De lærer ikke bare faglig, men de utvikler seg også personlig i møte med 

praksisfelleskapet;  

«Jeg vet at skolen ikke har vært et sted han har lyktes, ikke vært den tøffeste, ikke vært den flinkeste. Men når 

han kom hit opplever han, kanskje for første gang, at han er flink til noe. Vår erfaring er at han tilegner seg ting 

veldig praktisk, og da ikke bare faglige ting. Han er sammen med voksen mennesker og tar etter holdninger og 

verdier»(Aslak M) 

Mentorene ser på praksisbrev som ei suksesshistorie, og ser i tillegg på ordningen som en god 

måte å rekruttere medarbeidere i bedriften. Deres opplevelser og erfaringer er med på å 

underbygge, ungdommenes erfaringer, og mine egne erfaringer med feltet. Verkstedet har 

læringsressurser som transformerer disse ungdommene over i helt nye identiteter. De lærer 

faget sitt, de blir voksne, ansvarlige og med tro på seg selv. «Det er en suksesshistorie og 

historia som kan brukes til å hjelpe flere. (Aslak M) 

  Læringsressursene i verkstedet 5.12

«Vi ser at dem higer etter å lære» (Bente). 

Mentorene oppleves som en viktig læringsressurs av ungdommene. Et sentralt poeng videre 

blir å analysere hvordan opplæringen i bedriftene blir beskrevet i intervjuer med lærlingene 

og mentorene. Måten opplæringen blir organisert på, hvilke læringsressurser som finnes, kan 

gi forklaringer på hvorfor praksisfelleskapet fungerer eller ikke. 

I opplæringa har bedriftene forskjellige tilnærminger, men mye er likt når det gjelder det Lave 

og Wenger (1991,1998) kaller læringsressurser. Denne lista kan leses ut fra materialet; 

 -Det er et sterkt ønske hos alle om at kandidatene så tidlig som mulig skal få en fullverdig  

  arbeidsdag, med reelle arbeidsoppdrag. Deltakelse i autentisk produksjon, så tidlig som 

mulig. 

-Noen tar det veldig med ro i starten, for å bli kjent med hele bedriften. Alle i materialet mitt  

  forteller at bedriften tok godt imot dem, og gir dem god tid til å integrere seg i bedriften. 
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-Hos alle er gjennomsiktighet er viktig og det legges vekt på at de skal bli kjent i hele 

bedriften. 

-Alle starter nederst, og får progressivt mer krevende oppdrag.  

-Der det er nødvendig har alle et sterkt fokus på sertifisering, HMS, Sveising, Truck-kjøring.  

-Etablering av felleskap gjennom teamarbeid står sentralt i alle bedriftene.  

-Det er fokus på informasjonsflyt.   

-Systemer for tilbakemeldinger etableres. Også dette vektlegges hos alle.  

-Alle er på jakt etter kandidatenes ulike styrker, og disse blir sett og brukt. Guttene opplever 

positive bekreftelser, slik Aslak forteller om foran.  

-Alle deltar i ulike felleskap gjennom deltakelse i ulike aktiviteter i fritiden; Formelle kurs, 

samlinger, uformelle treff og fester  

 som alle er med på. 

Dette er legitim perifer deltakelse i praksisfelleskap beskrevet av Bente, en av mentorene; 

«Opplæringen som vi har, uansett hvem du er, er at vi er opptatt av at de tidligst mulig skal få en fullverdig 

arbeidsdag. De skal bli integrert i den daglige driften. Og så når du ikke har vært i et verksted før. De starter 

med å sope.. De skal bli kjent med menneskene, med verkstedet, med bedriften sine rutiner og regler. Så blir de 

videre lært opp til å slipe, og de kan stå og slipe til de bli grønn, før de får begynne å sveise. Og det å få 

sveisesertifikat, det er liksom den ene første diplomet her. Og det gir deg mye, i form av mestringsfølelse. Men 

da blir du og tildelt konkrete arbeidsoppgave som vi har på bestilling, Vi ser at dem higer etter å lære. Når de 

får sertifikatet er de så stolte. Og det har de og grunn til, for de tar det veldig raskt. Den utviklingen viser at 

rekkefølgen er riktig (Bente) 

Her tas lærlingene Magne og Asle, fra soping av golv og sliping «til han blir grønn», via  

sveisesertifikat, over til arbeidsoppgaver knyttet til bestillinger. Innimellom blir lærlingen 

kjent med kollegaene, med verkstedene og med bedriftens regler og rutiner. 

Tilsvarende i eksemplet under, hvor lærlingene Leif og Bjørn i starten er nummer syv på 

arbeidslaget. Etter ei stund i «familien» ble laget redusert til seks mann. Slik opplever mentor 

Knut prosessen mot å bli «legitim perifer deltaker» i arbeidslaget på havna.  

«Den første tiden var de femte hjul på vogna. Arbeidslagene er som sagt på seks mann og de ble i starten med 

som nummer syv. De kikka på, ble med på litt huking og laget ble etter hvert trygg på dem. Da kuttet vi en mann 

og de ble fullverdig medlem»  

Og så dukker det opp et talent i verkstedet. Magne når et høyt nivå på sveisingen sin, og får 

mye skryt av mentor og øvrige kollegaer. Det er lett å forestille seg at dette gjør godt for 

sjølfølelsen til lærlingen. En ny god fortelling og mestringsopplevelse blir heftet ved 

identiteten til Magne; Jeg er en som er virkelig god til å sveise. 
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«En av dem, det er nesten som vi ikke skjønner det; Tror ikke han skjønner det selv heller. Han strevde litt, også 

var det bare et knips; «Herregud, nå skjønne æ det»! Han er helt fantastisk, og er nå og sveiser blankt. Her er 

det pinlig nøyaktighet som gjelder. Og de som går sammen med han, også leder, har ikke sett maken. Veldig 

talentfull kar, og det var det ingen som viste da han begynte her, ikke han selv en gang». (Bente) 

Inne på lagret får lærlingene ny utfordringer, og blir tatt inn i praksisfelleskapet ved hjelp av 

en sidemann. Truck kjøring blir en ny mestringsarena. 

”Noen enkle oppgaver gikk det fort med. De pakket selvstendig etter kort tid. Nå gjør de stort sett alt selv, de 

mangler noen kurs enda, så de må alltid etterprøves. Truck-kjøringa har gått kjempebra, opplæringen og... 

ingen ulykker til nå. De er gode til å kjøre truck, ja». (Oskar) 

Mentor Solveig ser etter sterke sider hos lærlingen, og for Erik det blir mye 

engelskundervisning, spill og  aktiviteter i gymsalen. Tilbakemeldingene fra personalet ved 

skolen er gode. ”Det vi damene gjør med ungene, er ikke det helt store. Kreative saker. Han 

er mer fysisk i lek sammen med ungene, og pratet med dem på en annen måte.”  

Også Anders bidrar mer og mer i produksjonen, selv om mentor føler på trykket fra kunder. 

Kurs og samlinger styrker tilhørigheten, skaper trygghet og gir økt kompetanse til lærlingen. 

«Vi er litt tilbakeholden i begynnelsen. Det er en hektisk bransje, helt klart. Og vi har kunder 

som er krevende. Vi ser at de bidrar bedre og bedre i produksjonen. Og vi er opptatt av at de 

tørr og spørre. (Eivind)  

Aslak er Arve sin mentor og han understreker også at trygghet er vesentlig for å tørre å spørre 

og tørre å prøve. Trygghet er en viktig faktor i et godt arbeidsmiljø. At vi bryr oss om 

hverandre, er sentralt i bedriftsfilosofien. Lærlingen har profitert mye på denne måte å 

inkludere nye inn i praksisfelleskapet. ”Han går og gliser og gir av seg selv til de andre” 

«Å se han kjøre dessert alene, var stort. Det er mange kokker som ikke tørr dette. Det viser at han er trygg på de 

han har rundt seg. Han vet at han har noen der som kan hjelpe, om det trengs. Da tør han prøve, og han er vant 

til at det også er lov til å feile. Vi legger et lett press, selvsagt greier du dette, samtidig som han vet i bakhodet at 

det er noen der, vedsiden av deg som kan hjelpe. I bunnen av alt ligger, at vi bryr oss om hverandre. Du skal bli 

glad for å se de du jobber sammen med. Og det har han fått med seg. Han går og gliser og gir av seg selv til de 

andre. Han skjønner at han også er med på å påvirke arbeidsmiljøet». (Aslak) 

Og et annet begrep som ligner stillasbygging, er «Den nærmeste utviklingssonen» som 

opprinnelig ble lansert av Vygotsky (Bråten red. 1996). Her fokuserer man på at 

nybegynneren kan lære mer med støtte av en kyndig person enn hvis vedkommende jobber 

alene. Her tenker mentoren og kollegaer høyt under utprøving av sveiseteknikker, og slik  

opplever Asle det;  
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”I starten, når du holdt på med en streng, sveis opp så sa dæm,, jævl bra, fortsætt sånn…kanskje litt mindre 

tempo..sånne tilbakemeldinga vi fikk. . Når vi skoll sveisopp, va det folk som stod rundt oss for å sje…sje om det 

var rett streng, rett fart og breidde på sveisen.. og alt det der” 

Å lære seg å sveise skjer ikke i et klasserom eller ved hjelp av en oppslagsbok, eller som en 

teori om sammensmelting av metaller med ulikt smeltepunkt, som etterpå skal prøves ut i 

verkstedet. Her begynte Asle motsatt; Først kommer erfaringen, så nye erfaringer og etter 

hvert refleksjon over hva erfaringene bestod av. Hos noen legger dette grunnlaget for en 

teoretisk forståelse av hva sveising dreier seg om, men Asle, Magne og Tore lærer seg å 

sveise uten å kjenne til hvilke fysiske lover som ligger til grunn når de sveiser. Når vi lærer 

uten å tenke over den teoretiske bakgrunnen, snakker vi om taus kunnskap (Imsen, 2008)  

På en arbeidsplass finnes slik taus kunnskap, som kan tilhører en kollega, er 

kontekstavhengig, vanskelig å formulere og kommunisere, og dele med andre. Kunnskap 

skapes gjennom interaksjon mellom individer som er «bærere» av slik taus kunnskap. 

(Johannesen, K. S. 1999). 

I håndverkeropplæring vil språket kunne spille en underordnet rolle i forhold til 

demonstrasjon og observasjon. Nærheten i tid mellom veiledning og yrkesutøvelse er det 

viktigste. Innenfor sveiser yrket veileder for eksempel erfarne sveisere lærlingen sin, ved 

sveiseapparatet. Slik blir lærlingen veiledet i sveising samtidig som han ser på og prøver ut. 

Denne type mesterlære kan ikke forstås som at man kopierer andres handlinger. Det er heller 

slik at lærlingen ofte bruker disse erfaringene til å utvikle sin egen arbeidsstil. (Nilssen, 2010)  

Om en vil leter en etter identitetsendring hos guttene i utvalget, kan en se etter endringer i 

guttenes meningsperspektiver, sosiale samspillsformer, referanserammer og mentale vaner.  

Jeg mener å ha funnet endringer av slik karakter i mitt materiale. Situert læringsteori (Lave og 

Wenger 1991,1998) hevder at all læring innebærer endring av identitet, i og med at begrepet 

innebefatter helheten av individets selvoppfatning og samspillsformer, i forhold til 

omgivelsene. Guttene sine historier forteller om store endring av identitet på reisen fra 

klasserommet til verkstedet.  Et eksempel er Leif si historie; I klasserommet er han stille og 

lite selvhevdende, og han opplever mye av det han kaller ”tull”. Over i verkstedet står han 

fram som meningsbærende og aktiv deltakende i produksjonen. Eller som i mentor sin 

beskrivelse. «Ja, jeg ser en forskjell på modninga... er jo blitt voksen. I begynnelsen egentlig 

en små gutt. Så han har modnes mye den tida jeg har kjent han. Stooor forskjell!» 
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Leif referer til skolen som et sted for nederlag og opplevd ekskludering. Verkstedet er et sted 

han referer til som ”selve livet”, som sin familie. Mentalt er han på en annen planet. I 

klasserommet unnvikende og usikker, i verkstedet med planer om videreutdanning og lyst til å 

se hvordan det ser ut i toppetasjen hos sjefene. Dette kan forklares med at det har skjedd store 

endringer i Leif sin identitet, og at måten det har skjedd på som en slags transformasjon. Leif 

er ikke alene i mitt materiale, med tilsvarende erfaringer. Jeg ser en tendens som i større eller 

mindre grad gjelder alle ungdommene i utvalget. 

Er det slik at det som guttene lærer flyttes fra en situasjon til en annen, transformeres, og 

inngår i en aktiv bearbeiding av oppgaver og problemer i en annen? Jeg spør om Tore har 

lærte du noe mer av Mentor Eivind, utover det reint yrkesmessige? Og Tore bekrefter at han 

har tatt med seg lærdom fra jobben og over til fritida; 

«Når nånn kom bort på verkstedet for å be om hjelp, va det aldri nei å få. Æ har lært at når nånn spør om hjelp, 

så ska dem få det. Han blei et veldig stort forbilde for mæ. Han har lært mæ alt æ kann i dag» (Tore) 

Kan mentorene forteller om gutter som ikke bare tilegnelser seg faglige kompetanse, men 

også om at identitet og sosiale relasjoner endrer seg?  

Det å ha en god tone er viktig. Du kan kom opp å ta en kopp kaffe, slå av en prat. At du sjøl har tida til og «prat 

næver», ha tida til å få den her godfølelsen. Det skal være greit å slå av en prat, å komme innom, fortelle en vits, 

samtidig som du har respekt for autoriteter. Viktig å ikke glemme det, oppi det hele. Har fortalt guttene også, at 

det ikke er greit for meg, at de sender meg en melding om at de ikke kommer på jobb i dag, fordi vi er litt 

«kompisa». Du skal ta opp telefonen og ring meg, og fortell»(Bente M) 

Her legger mentoren det til rette for læring av regler som gjelder i praksisfelleskapet. Det er 

rom for «å prate næver» men sjefen skal respekteres, og fraværsmeldinger betyr en 

telefonsamtale og ikke en «kompis» melding på sms. Dette er regler en legitim perifer 

deltaker, må følge for å bli et fullverdig medlem av praksisfelleskapet. Det ser ut til at guttene 

tilegner seg denne kunnskapen etter kort tid i verkstedet.  

Empirien kan tyde på at den situerte identitetsdannende prosessen, som guttene opplever i 

verkstedene, har en transformativ karater, i betydningen store endringer i meningsperspektiv 

og referanserammer. 

Det kan være at guttene opplever at det er det faglige, kognitive og individuelle som står i 

sentrum i klasserommet. Mens felleskap, deltakelse og praktisk tilnærming til læring har stor 
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plass i verkstedet. Læring og utvikling av identitet skjer ikke uavhengig av kontekst, og 

guttene kommer fra en læringsarena hvor de ikke har lyktes. Verkstedet ser ut til å kunne 

facilicere gode læreprosesser bedre, og det lar seg gjøre å lese ut av mitt materiale, at disse 

læreprosessene som guttene møter, er av transformerende karater. 

Situert læringsteori er opptatt av hvilke læringsressurser som blir gjort tilgjengelige for 

lærlinger. Ut av mitt materiale kan en lese følgende vektlegging under opplæring; Bedriftens 

produksjonslinje må være gjennomsiktig, opplæringen må skje i en tilpasset progresjon, 

gjennom samarbeid og i felleskap. Den må bygge på lærlingenes sterke sider, konstruktive 

tilbakemeldinger og bekreftelse må stå sentralt. Asle og Magne blir legitime perifere deltakere 

som blir tatt fra soping og rutinearbeid til fullverdig sveiser i fungerende praksisfelleskap. 

Felleskap som oppleves som trygt av lærlingene, og hvor en tørr å spørre. Hvor det bygges 

”stilasjer” rundt lærlingene, og hvor han blir tatt til den nærmeste utviklingssone. 

Opplæringen skjer gjennom mesterlære, og det er nærhet i tid og handling i veiledningen. 

Ungdommen opplever store forskjeller på hvordan en bygger opp kompetanse, hvordan en 

lærer ferdigheter, i klasserommet og i verkstedet. I skolen er det teorien som råder grunnen, 

mens i verkstedet er det autentisk produksjon.  I skolen forteller ungdommen om nederlag, 

kjedsomhet, karakterpress og konflikter i heimen. De melder seg ut av forhandlingene i 

praksisfelleskapet, som de ikke opplever seg inkludert i. 

Ungdommen får plass på praksisbrev med bakgrunn i interesser og yrkespreferanser. Ute i 

arbeidslivet på verkstedene opplever de en ny tro på egne evner til å lære. De finner 

praksisfellesskap som inkluderer dem og gir dem anerkjennelse og mestringsopplevelse. «Vi 

bli ikkje glemt… høre ofte navnet mitt…. kor e han...  Har vært med på lønningspils, nå som æ 

e over 18, og så e det julebord snart. Æ har vært med på en god del… invtasjona får vi ofte». 

(Leif) 

Ungdommene sine opplevelser tyder på at de først møter gode læringsbetingelser når de 

kommer på verkstedet. Engasjement og involvering forandrer guttenes læreprosesser.  De blir 

LPD i funksjonelt praksisfelleskap. 

 

 

 «Æ har Audi dæm har Ford»(Tore) 5.13
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Ungdommenes gjør seg erfaringer med belønningssystemer både i skolen og i arbeidslivet. 

Lønn, tips, gaver og betalte fritidsaktiviteter er eksempler her. I arbeidslivet eksisterer 

selvsagt fremdeles dette som reelle stimuli for økt produksjon og lønnsomhet. Akkord og 

bonuser, er kanskje det mest typiske. Innenfor praksisbrevordningen får ungdommene 

tilnærmet det en lærling tjener, pluss ekstra lønn for overtid. I mat- og serveringsbransjen kan 

de også få tips. «Vi får tips, i stedet for karakterer, som i skolen. På ei uke kan det bli 1000,- i 

tips. Vi samler alt i en bolle og dele» (Arve) 

I teorikapitlet var jeg innom behaviorismen, som ser på belønning og straff, altså ytre 

motivasjon, som drivkrefter for å få til læring. Med bakgrunn i disse teoriene kunne man anta 

at ytre belønningssystemer, i dette tilfelle lønn og tips, kan ha positiv betydning for 

ungdommens motivasjon når de kommer i arbeid. Motsatt; At dårlige karaterer i skolen kan 

ha negativ effekt på læring. Mine funn tyder på at en må gå ut over denne teorien, for å forstå 

guttenes erfaringer med belønningssystemer både i skolen og i arbeidslivet. 

Tore har disse erfaringene med belønningssystemer; Først fra arbeidslivet. «Æ har også en 

bedre økonomisk situasjon enn kompisan. Æ har Audi dæm har Ford; Det si sitt. Æ har med 

overtid utbetalt ca. 10.000,- pr mnd., og e storfornøyd med det» (Tore) 

I skolen er det karakterer som likner mest på betaling, og fungerer sikkert helt utmerket når de 

er gode. Men ungdommen i mitt utvalg har tjent lite på dette systemet. Dårlige karakterer 

fungerer motsatt, tar bort læringslyst og skolevilje. Det er i møte med karakterene at 

intervjupersonene virkelig møter veggen i klasserommet. Karaktersystemet oppleves som 

ekskluderende; «Vi fekk igjen prøva og sånn. Dæm andran snakka om karakteran sine, og æ 

satt der med ganske dårlige. Og det va ikkje særlig motiveranes. Det va ikkje mykjy artig» 

(Tore)  

Disse guttene bidrar i produksjonen, og skal selvsagt ha sin del av merverdien, slik det 

ordinære lærlingeløpet er lagt opp. Og en kan anta at de pengene de tjener, ca. 5000,- i 

gjennomsnitt, er viktig for innsatsen på jobben. Dette blir også viktige tegn på anerkjennelse 

av den jobben de faktisk gjør i bedriftene. 

Lønn setter dem i stand til å ta sertifikat, og for mange, kjøper seg bil før de er 18 år. Dette 

kan en anta gir et sosialt statusløft i jevnaldringsgruppa. Ungdom i samme alder og som er i 

skolen, eller er frafallen, er mer avhengige av foreldrenes økonomi. 
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Tilgang på egne tjente penger, blir en sosial markør overfor omgivelsene, og har også andre 

positive virkninger på ungdommen. ”Blitt meir voksen kanskje, har mer tilgang te penga” 

Lønna gjør en forskjell og utvider handlingsrommet til guttene. «Ja, fekk et heilt anna syn på 

skole..egentlig…at æ fekk utdanning og arbeid samtidig…og lønn. Det kunna ikkje bli så 

mykjy bedre»(Leif) 

 «Ja, det må æ si….æ har forandra mæ; Veit ikkje heilt på ka slags måte. Men æ har bytta ut omgangskretsen, 

har fått andre og kanskje bedre vænna. Æ har fått mæ sertifikat og har kjøpt bil. Interessan mine er forskjellig. E 

vel ein annan person nå ja, egentlig. Blitt eldre. Skjønne at æ må jobb for å få penga te ting, det fant æ ut tidlig. 

Blitt meir voksen kanskje, har mer tilgang te penga. Æ tenke ikkje så mykjy framover. Mæst en dag a gangen. 

Men æ tar nok meir ansvar no, ja æ vil si det. For handlingan mine, ser klarar følgan av dæm. Æ lære nå nytt 

kvar dag»(Asle)  

Leif opplever at han får et annet syn på skole og utdanning, og Asle ser også at tilgangen til 

penger gjør noe med han; Han får bedre venner, blitt voksen, skifter interesser, tar ansvar og 

lærer noe nytt hver dag.  

Oppsummert; Det kan være slik at behavioristiske teoriers vekt på ytre motivasjon, bare 

delvis forklarer hvordan lønn og karaterer virker på ungdommene. Det er nødvendig å se 

belønningssystemene i en sosial kontekst. Karakterer oppleves som nedsettende i 

klasserommet, mens lønn gir dem bekreftelse og sosial status i verkstedet og i vennekretsen. 

En kan anta at konteksten spiller en avgjørende rolle her. Det ungdommene forteller viser 

hvordan belønningssystemene virker forskjellig på dem, når de er i skolen og ute i 

arbeidslivet. Jeg antar lønna er med i bildet, når guttene forteller sine historier. Men for å 

forstå læring og utvikling av deres identitet, anser jeg det som nødvendig med teorier som 

involverer individets mentale aktiviteter, sosiale samspill og konteksten individene står i. 
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6 DISKUSJON 

 Mine funn 6.1

Dette er en fortelling om åtte gutter som møter verden aktivt og med en naturlig læringslyst. 

Møte med skolen blir brutalt, og selv om de møter med positive forventninger, «fader» de ut 

og mister sin skolevilje i møte med skolens forventninger til dem. Mot slutten av 

ungdomskolen har alle meldt seg ut, men de blir værende fordi de har sine venner her. 

Muligheten til tidlig spesialisering gjennom praksisbrev, redder dem fra å havne i 

frafallskategorien i videregående skole. I verkstedet møter de en læringsarena som gir dem 

tilbake troen på at de kan lære. De får en identitet som mestrende, fordi de opplever 

tilhørighet og anerkjennelse. 

Denne fortellingen er analysert og tolket med bakgrunn i teorier som på ulikt vis belyser 

feltet, og jeg har sett dette i lys av egne fortolkninger av ungdommenes og mentorenes egne 

erfaringer og opplevelser.  

Jeg startet med disse forskningsspørsmålene; 

-Hvordan opplever teoritrøtt ungdom på praksisbrev, utvikling av sin læringsidentitet i 

klasserommet og i verkstedet? 

-Kan ungdommenes erfaringer med tidlig spesialisering, understøtte implementeringen av 

praksisbrev som en del av videregående opplæring, og være et effektivt tiltak mot frafall? 

Jeg ser på om det ut fra mine fortolkninger, kan trekkes noen slutninger og konklusjoner, som 

gir svar på mine forskningsspørsmål. Jeg prøver og finne forklaringer, foreslår løsninger og 

jeg diskuterer årsakssammenhenger. 

Funn; Guttene kommer inn i denne fortellingen som lærevillige og nysgjerrige, men jeg 

finner at disse naturgitte egenskapene forvitrer i løpet av tida i grunnskolen. Guttene mister 

skolelysten i klasserommet, som ser ut ti å være «bortebane» for guttene. At de ikke mestrer 

og får anerkjennelse i klasserommet virker også negativt inn på sjølforståelsen dere. De får en 

identitet som ikke mestrende, melder seg ut av læreprosessene i klasserommet, og lærelysten 

finner i stedet tilflukt på fritidsarenaen. Jeg finner at guttene velger praktiske tilnærminger til 

læring når de får muligheten, praktiske valgfag, utplasseringsordninger i arbeidslivet og mot 
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slutten av ungdomskolen velger de praksisbrev. Jeg finner en transformativ endring hos 

guttene i løpet av tiden på praksisbrev, noe også deres mentorer bekrefter. Naturgitt lærelyst 

og nysgjerrighet kommer tilbake i verkstedet, og guttene beskriver seg selv og blir beskrevet 

som, voksne og ansvarlige. 

Det er Anders som setter best ord på hvilket utgangspunkt guttene møter skolen med. Og som 

representerer et viktig hovedfunn i materialet.  Jeg spør Anders om hva han mener med å lære 

gjennom å gjøre? 

«Æ har aldri vært non teoretiker. Det som ikkje e logisk gjør at æ dætt av. Om æ ikkje skjønne kossen og koffer. 

Ka æ ska bruk det her te…dætt æ av. Kossen ska æ ha bruk for de her seinar i livet? Æ e bærre sånn, ferdig. Æ 

vil sje mening» 

Anders sier han ikke er noen teoretiker, og at han liker praksis bedre. Det som ikke er 

”logisk”, som han selv sier, tolker jeg ut fra sammenhengen, som det som ikke er konkret 

nok, i betydningen ikke skjønne vitsen med. Han må skjønne ”kossen og koffer”, og hva han 

skal bruke kunnskapen til. Anders vil se mening, sammenheng og hvordan han kan ha nytte 

av det han lærer, nå og i framtida.  

Jeg anser at noe av forklaringen på hvorfor ungdommen i utvalget tenderer til å oppleve dette 

likt med Anders, kan finnes her. Klasserommet kan bli for fragmentert, teoretisk og abstrakt, 

og tilbyr for få representasjoner, mens autentiske produksjon i verkstedet oppleves 

meningsfullt og tilbyr mange flere representasjoner og andre læringsressurser, som Anders 

kan nyttiggjøre seg. I verkstedet er det derfor letter for guttene å skjønne hvordan og hvorfor, 

og se sammenheng og nytte i det de gjør.  

Det er Asle som har en god beskriver av dette funnet, når han er i verkstedet; 

«Sånn som her neppå er det mykjy millimeter, centimeter og sånn...dæm prøvd å lær mæ det på 

ungdomskolen...men her lære æ det mykjy fortar. Oppi svarthallen…litt unøyaktig...men i rustfrihallen e det ikkje 

lov. Æ har vært i rustfrihallen æ å…det må værra perfekt kapp.. også må du tenk over når du sveise…at det 

utvide sæ...ja...det må du tenk over. Plutselig kan det sei puff i hjernen…og så skjønne du ingen ting længer…og 

da spørr æ» 

Asle sier; ”dæm prøvd å lær mæ det på ungdomskolen, men.. her lære æ det mykjy fortar”, og 

dette illustrerer at han opplever de to arenaene ulikt. En ser også at han reflekterer over 

kompliserte sveisefaglige forhold, på et tidlig stadium i opplæringen. Og når tenkearbeidet 

under sveising går i ”puff” er han topp motivert for å skjønne mer, og ”da spørr æ” mentoren. 
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Identitetsdannelsen skjer nå i et praksisfellesskap guttene føler tilhørighet til, og hvor de 

mestrer og får optimal hjelp, når de trenger det.   Klasserommet greide ikke å inkludere 

guttene i sine læringsbaner. Læringsressursene ute på verkstedene trumfer her, de som guttene 

opplevde i klasserommet, og det endrer deres selvforståelse som lærende, deres 

læringsidentitet. 

Det er en tendens i utvalget til at opplevd praksis i betydningen, gjøre noe annet enn å sitte 

bak en pult med en bok og skrivesaker, og høre på en lærer, er en alt for sjelden øvelse 

gjennom hele grunnskolen. Anders opplever at han ikke får svar på hva han skal bruke 

kunnskapen han møter i klasserommet til. Han blir en fremmed i klasserommet, finner ingen 

mening, og opplever seg heller ikke som inkludert i læringsprosessene. I Anders sin verden, 

er kunnskap, som ikke kan brukes til noe, meningsløs. Det Anders gir uttrykk for, finner en 

igjen i litteraturen om hvordan arbeiderklasse unger møter skolen. I tillegg til det som står i 

teorikapitlet om betydningen av sosial bakgrunn (s…) viser jeg til P. Willis (1977) som 

gjennomførte en serie intervjuer og observasjoner på skoler i England. Målet var her å finne 

ut hvorfor arbeiderklassegutter endte opp med arbeiderklasse jobber. Willis' sine intervjuer 

med teoritrøtte elever, viser at forklaringen på motstand og opposisjon mot akademia og 

autoritetene, har sterk sammenheng med kulturen en finner på industriarbeidsplasser. 

Arbeidsplasser som i ettertid ble guttenes. Ungdommene i mitt utvalg deler i stor grad denne 

kulturen, og tendensen er da også, at alle opplever at de på en måte kommer hjem, når 

kommer ut i verkstedene.  

 

Et av mine hovedfunn er at verkstedet, når det tilbyr gode læringsressurser, oppleves som en 

bedre læringsarena for de teoritrøtte guttene i utvalget mitt, enn klasserommet gjør. Slik som 

Leif opplever det når han sier; ”Æ e ein av gutta på golvet, no”. Som legitim perifer deltaker 

blir guttene her tatt fra nybegynner til fullverdig deltaker. At de mestrer og får anerkjennelse, 

gjør noe med guttene, også i andre sammenhenger de opptrer. De får kompetanse og en 

identitet i verkstedet, som kan representerer en solid grunnmur i en sårbar alder. Noe som kan 

være gull verdt, under videre forhandlinger i andre praksisfellskap guttene etter hvert opptrer 

i.   
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Jeg har også funnet ut at guttene som sliter med den akademiske og abstrakte 

tilnærmingsmåten til læring i skolen, samtidig opplever at de sliter med læringsidentiteten sin. 

”Æ blei satt ned, på ein måte”(Tore). Over i verkstedet kan det se ut som guttene gjennomgår 

en transformasjon over i en ny og mer konstruktiv identitet og tilnærming til læring. De blir 

voksen og ansvarlige, og med sterk vilje til å lære i praksis. 

Mine resultater peker i retning av at det skjer en stor forandring i hele økologien rund 

informantene når de skifter læringsarena, fra klasserom til verksted. Abstrakt 

matematikkundervisning i ungdomskolen får de til å gi opp. Over i verkstedet, i autentisk 

produksjon, får de en helt annen tilnærming til læring, også til matematikk. Og det er ikke 

bare synet på læring som forandrer seg. Hvordan de beskriver seg selv og sitt forhold til 

omgivelsene, er også helt forskjellige. I verkstedet blir de raskt fullverdige deltaker i autentisk 

produksjon, med en tydelig læringslyst og nysgjerrighet. Årsakene til denne 

«transformasjonen” kan være de gode læringsressursene verkstedene tilbyr.     

I Lave og Wenger (1991,1998)) sine kasusstudier finner en eksempler på optimale 

læringsressurser, men også eksempler på hva som ikke virker. Her nevnes mangel på 

variasjon, lite gjennomsiktighet og mye «liksom» øving. Mangel på variasjon, er mentorer i 

mitt utvalg oppmerksomme på som utviklingshindrende faktor. Det er stor bevissthet om dette 

blant mentorene i materialet, og på en bedrift endret de på hele rulleringsystemet for å få til 

bedre opplæring. En annen mentor viser også til praksis, i dette tilfelle hos andre bedrifter, 

hvor lærlinger blir stående for lenge med øvingsoppgaver i egne avlukker, utenfor 

produksjonen. Dette er noe som omtales som lite effektivt opplæring. At guttene gis 

opplæring i hele produksjonsfeltet til bedriften, er også noe de sørger for skjer.   

Jeg har funnet at guttene etterspør, og velger mer praktiske læringsbaner i skolen, når de får 

muligheten. Disse valgene, opplever guttene som positive for læring og identitetsutviklingen. 

Praktiske valgfag, utplassering i arbeidslivet i ungdomskolen og senere tidlig spesialisering 

med praksisbrev i videregående, kan derfor være riktig tiltak for å hindre frafall i 

videregående skole, kanskje særlig for ungdommer som er i samme kontekst som guttene i 

materialet. 

Guttene opplever alternativer med utplassering i arbeidslivet, som veldig positivt. Sett bort 

ifra at opplevd, og reelt sosialt press ble mindre, og det var arbeidsplasser å oppdrive, ville en 

kunne anta at alle, heller ville jobbe, enn å begynne på vgs. At de opplever at de må holde ut, 
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er en stor belastning på ungdommens selvbilde. Jeg mener at mine funn kan gi støtte til tilbud 

om tidlig spesialisering for teoritrøtte ungdommer. 

Ungdommene i utvalget er allerede mørbanket av teoritrykket i ungdomskolen, og ville neppe 

holdt ut lenge i et ordinært løp. Praksisbrev betyr tidlig spesialisering, og som mine resultater 

også tyder på, er at en slik mer praktisk opplæringsmåte, gir ungdommene en realistisk 

mulighet til å skaffe seg en yrkeskompetanse arbeidslivet etterspør. 

Funn; Det blir noe skulking, mentalt fravær og bare fysisk tilstedeværelse, men tendensen er 

at gutten blir værende på skolen. Dette stemmer med teorien om at de «fader» ut og at frafall 

først kommer til syne på videregående skolen. Jeg finner at grunnskolen, spesielt 

ungdomskolen, er for snever og lite fleksibel, for å kunne møte guttene på hjemmebane. 

 

Guttene i mitt materiale kommer altså inn i denne fortellingen som aktive og lærevillige. 

Dette utgangspunktet er det støtte for i sosialkonstruktivistiske læringsteori, som bygger på at 

mennesket er grunnleggende nysgjerrig og lærevillige av natur. I teorikapitlet så jeg på 

sosiokulturelle læringsteorier som hevder at mennesket er i kontinuerlige forhandlinger med 

omverden, i en eller annen form for sosial kontekst, og ved hjelp av kognitive og 

psykologiske redskaper. Jeg tolket ut av mitt materiale at resultatene av guttenes første 

forhandlinger i barneskolen, oppleves som en gryende erkjennelse av å være på et fremmed 

sted. Men skolen er heldig vis mer en bare det som skjer i klasserommet, og guttene finner 

tilhørighet utenfor i de mer uformelle settingene i jevnaldringsgruppa.  De fortløpende 

resultatene av forhandlingene både i klasserommet og i friminuttene, er kompetansepåfyll og 

byggeklosser til identiteten. Guttene har sine ønsker om hva de vil være, men må hele tiden 

justere i forhandlingene i forhold til hva de opplever omgivelsene tillater dem å være. 

Situasjonen de opplever i klasserommet forverres utover i grunnskolen, og møte med karater 

og prestasjonspress i ungdomskolen, setter dem i stor grad utenfor læreprosessene. 

Identifikasjon med signifikante personer, personlig forståelse og fortolkninger er viktige sider 

i forhandlingene, fungerer nå for alle, som negative utviklingsfaktorer for læringsidentiteten 

deres i skolen. Lærerne blir ikke viktige personer de kan identifisere seg med, guttenes 

negative selvforståelse av elevrollen forsterkes, og de fortolker skolen som et uinteressant 

sted å lære. Guttene kommer inn i en negativ spiral, og de går i forsvar for sin identitet. Det 

mest typiske forsvaret, er utfordrende og uheldig oppmerksomhetssøking i klasserommet. 

Tendensen er en stadig søking etter bekreftelser, de oppsøker interessefellesskap utenfor 
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skolen, og noen leter etter andre å legge skylda på. Se Giddens og Ziehe (side 22) sine 

beskrivelser av identitetens vilkår i det senmoderne samfunnet.  Kostnadene for guttene av å 

mislykkes i «å skape seg selv», kan være høye, og kan forklare tendensen til at noen av 

guttene sliter mentalt.  Å være sin egen lykke smed når det går bra, kan gå greit. Men å stå 

alene i stormen, når det går dårlig, uten et kollektiv å støtte seg på, eller å skylde på, er 

vanskelig. Gutten finner ikke et slikt støttende kollektiv i klassen.  

Det er derfor god grunn til å problematisere hvorfor ungdommene holder ut i grunnskolen, til 

tross for at de opplever et klasserom uten støtte. 

Grunnskolen er obligatorisk og alle går der. Det er vanskelig å slutte før en kommer til 

videregående. I vgs kommer deler av frafallet fra en kategori elever, hvor det egentlige 

frafallet har skjedd tidligere. ( K.Reegård m.fl, 2016) Ungdommer i mitt utvalg fader ut av 

utdanningssystemet, mer enn at de faller fra brått, og ville med stor sannsynlighet befunnet 

seg i frafallskategorien, om de prøvde et ordinært løp. Årsaken til at dette kan være 

forskjellige, og ungdommene opplever dette forskjellig.  Streng oppfølging hjemme, holder 

noen på skolen. Hos andre er det prioritering av sosialt samvær med venner og 

utmeldingsstrategier i klasserommet, som holder dem på skolen. Mangel på alternativer kan 

være hovedgrunnen utover i ungdomskolen. Noe den positive reaksjonen på muligheten for 

praksisbrev, tyder på.  

Jeg har i teorikapitlet redegjort for at jeg ser på læring og identitet som to sider av samme sak.  

Det er store forskjeller på guttenes opplevelser på de to opplæringsarenaene, som kommer 

fram i empirien. Ungdommene opplever klasserommet som et sted for nederlag og 

ekskludering, et sted uten tilhørighet og mestringsopplevelser. Over i verkstedet skjer det en 

tydelig endring i synet på læring, og guttene gjennomgår også store endringer når det gjelder 

identitet. Her opplever ungdommene at de lærer på en måte som gir dem tilbake 

mestringsfølelsen. Verkstedet transformerer ungdommene over i en identitet preget av tro på 

seg selv og egen mestringsevne, og evne til lære. Gjennom deltakelse i autentisk produksjon 

som legitime perifere deltakere i praksisfellesskapet blir de en av gutta på golvet. 

Selv om mitt utvalg har vært lite, gir intervjupersonene sine opplevelser og erfaringer, nyttige 

innspill i diskursen rundt endringsarbeidet i utdanningssystemet.  

Ungdommene sliter med skolelysten, opplever at skolen ikke er interessant og irrelevant for 

framtidige yrker. Konsekvensen blir manglede mestring, de skulker eller er bare fysisk 
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tilstede. Skolen oppleves som et sted som ikke inkluderer dem gode skolefaglige prosesser. 

Deltakelse i spesialundervisning er vanskelig, og fordi de opplever seg som normale uten 

særskilte behov. Men de opplever at de henger etter, og egentlig trenger hjelp. Dette kommer 

fram når de blir spurt om de får hjelp med sine vansker i klasserommet, og som setter dem i ei 

knipe. Jeg tar opp problemstillingen om det kan være strukturer som kan løse opp i denne 

posisjonen guttene opplever, til slutt i kapitlet. Jeg ser til Finland for å finne mulige svar.   

Oppsummering; Utgangspunktet mitt har vært ungdommenes egne stemmer, de er eksperter 

på egen livsverden, og jeg forstår det slik at de etterlyser andre opplæringsmåter og praktisk 

undervisning. Mye teori, og måten det undervises på, forsterker opplevelsen av ikke å høre til 

i klasserommet. Mine resultater tyder på at måten kompetanse er operasjonalisert i 

utdanningssystemet, ut fra sammensetningen av befolkningens talent og forutsetninger, er for 

snevert og for lite fleksibelt. Teoretisk og akademisk vekting passer ikke for alle 

 

Funn; Verkstedet blir guttenes hjemmebane. Her forhandler de seg, som perifer legitim 

deltaker, fram til rollen som fullverdig deltaker i praksisfelleskaper. De blir en av gutta på 

golvet. 

”Vocational» habitus” er et begrep fra Cooley m fl.  (2002) som kan brukes til å analysere 

forholdet mellom guttenes sosiale posisjoner og deres valg. Etter ungdomskolen får guttene 

valget om de vil være med på et forsøk med praksisbrev. Dette tilbudet griper de med begge 

hendene, og det er tydelig at med fire dager på jobb, og bare en dag på skolen, opplever de 

dette som en optimal læringsbane.  Guttene har også valgt utplassering og arbeidslivsfag 

tidligere i ungdomskolen, noe de også opplevde passet dem godt. Guttene gjør slike valg fordi 

det kan passe deres selvforståelse, og deres identitet som lærende. Praksisbrev betyr tidlig 

spesialisering, og likner mesterlære som opplæringsmåte. Guttene får rollen som LPD i alle 

praksisfelleskapene, som etableres innenfor de fagområdene de velger i arbeidslivet. 

Mentorene bekrefter, i et eget intervju, mye av det guttene opplever av mestring og 

anerkjennelse i verkstedene. Forhandlingen der ender for alle, med en grunnleggende endring 

i tilnærming til læring, og over i en identitet preget av mestring og anerkjennelse. Cooly m.fl 

(2002) hevder at ulike lærings og yrkeskulturer transformerer de som kommer inn, 

arbeidsplassen gir, slik guttene også opplever det, næring til deres «vocational» habitus. 

Situert læringsteori hevder at vi forhandler om meningsgrunnlaget som aktive LPD i 

praksisfeleskap, og at læringsressursene der, er avgjørende for gode læringsprosesser. Mine 
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funn dokumenterer gode læringsressurser i bedriftene, og gode forhandlingsresultater som 

LPD i praksisfelleskapene. 

Mesterlære, slik gutten opplever den i verkstedet, en måte å lære på som kler habitusen deres 

mye bedre, enn det de opplevde i klasserommet. I verkstedet treffer de også signifikante 

personer de kan identifisere seg med, og som er med å bygge bro over nåværende identitet til 

utpekt identitet. Guttene begynner å drømme om framtida. Leif ser til og med for seg hvordan 

det ser ut i toppetasjen der han jobber.  Slik han beskriver det, kan det tyde på at han begynner 

å bli bevist på at utdanning, kan gi mulighet for en klassereise opp i middelklassen.  

Et av mine forskningsspørsmål var om tidlig spesialisering gjennom praksisbrev, kunne ha en 

forebyggende effekt på frafall i vgo. Det er vanskelig å svare generelt på dette bare på 

grunnlag av mitt materiale, men gitt ungdommer i samme situasjon som de i mitt utvalg, vil 

jeg anta at det er denne muligheten som vil gjøre at det mulig og fullfører videregående 

opplæring for flere. Ungdommen i utvalget opplever at en nedadgående læringsspiral i skolen, 

blir snudd og reversert i retning av full yrkeskompetanse gjennom læreplass og fagprøve, ute i 

arbeidslivet. Uten tidlig spesialisering antar jeg det som usannsynlig at dette ville ha skjedd. 

En utvidet mulighet for flere til tidlig spesialiserings, slik praksisbrev er organisert, vil kunne 

bringe ungdom i retning av den kompetansen arbeidslivet etterspør, og dermed redde 

potensielle dyktige fagarbeidere fra å falle ut av arbeidslivet. 

Mine funn tyder på at det å bli tatt på alvor gjør en forskjell i opplevelsene guttene gjør i 

henholdsvis klasserommet og i verkstedet. Det å bli sett som en arbeidstaker på linje med de 

andre, at de er en av gutta på golvet, kan en anta har stor betydning for guttenes opplevelse av 

tilhørighet og mestringsevne. De ligger mye anerkjennelse bak guttens opplevelser i 

verkstedet, lønn er bare en del av dette bildet. Her er noen eksempler som viser hvordan 

guttene blir tatt på alvor på sine arbeidsplasser; Leif opplever at han blir tatt i med når det 

skjer noe på arbeidsplassen; «Æ bli ikkje glemt…høre ofte navnet mitt….kor e han.. Har vært 

med på lønningspils, nå som æ e over 1…og så e det julebord snart. Æ har vært med på en 

god del anna…invitasjona får æ  ofte» Og han får også være med på viktige og dyre kurs, 

som viser at bedriften satser på han; 

 «Var med på et kraftig kurs for ei stund sia…farlig gods kurs…må ha det. At vi lære om arbeidet…gjør det 

lættar...sjøl om det va bærre teori…at det bli ressultat av ta  i jobben. Det va ikkje non prøva vi mått bestå…men 

nonn tæsta og mykjy bøker,ja..» 

Erik har denne erfaringen frå sin arbeidsplass, som forteller hvordan rektor regner han med 

blant de øvrige ansatte; «No e ikkje æ ansatt der, men du jobbe her og da e du ansatt..sei 
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rektor..og alle. Æ e med på møtan og rektor bryr sæ like mykjy om mæ som dæm andran..og 

det synes æ e bra» 

Arve opplever at det som er bra med jobben, handler om fornøyde kunder, et godt 

arbeidsmiljø med forskjellige mennesker, at jobben er givende/meningsfull og at den gir 

mange gode opplevelser. . «Å lag mat, gjør kundan glad og gi dæm en god fornøyelse» 

Tendens i utvalget er at gleden av å bygge noe/ lage noe ferdig, og å være med på noe 

autentisk, er gode kjennetegn med jobben deres. . 

Gjennom å være med på laget, delta i og få ansvar for autentisk produksjon, få positive 

tilbakemeldinger fra arbeidskollegaer og kunder, bli regnet med når det skal være kurs og når 

det skjer noe sosialt etter arbeidstid, forteller at guttene blir tatt på alvor.  Ut fra mine 

resultater er det grunn til å anta at dette er en av hovedgrunnene til at guttene opplever 

verkstedet som en god arena for læring og identitetsutvikling. Dette skjer som legitime 

deltakere i praksisfellesskap, som i denne fortellingen tar dem fra noviser til fullverdige 

deltakere. Og samtidig som de lærer et fag, ikler guttene seg en ansvarsfull og mestrende 

identitet 

Oppsummering; Betydningen av å bli tatt på alvor og kunne delta i autentisk produksjon, er 

tydelig i ungdommenes fortellinger. Tidlig spesialisering redder dem. Det oppstår læring i 

praksisfelleskapet, ungdommene utvikler faglig kompetanse, og de utvikler egne holdninger 

og forutsetninger for læring endres. Det ser også ut som både lærlinger og mentorer lærer av 

hverandre. I verkstedet systematiseres teorier inn i en handlingskontekst, og lager en helhetlig 

kunnskapskilde for ungdommene.  Mens det som kjennetegner deres opplevelse av 

klasserommet, er fragmentering og abstraksjon løstrivet fra en sammenheng de finner mening 

i. Det er generelt slik at all tenkningen i følge Wenger (1998) kommer i kontakt med verden 

gjennom fysiske og mentale redskaper. «Stammespråket» ungdommene møter blant gutta på 

gulvet, er et slikt redskap, som hører med i det kulturelle felleskapet der. Gjennom deltakelse i 

praksis, blant annet i autentisk produksjon, tilegner ungdommen seg «stammespråket» som 

blir avgjørende for hvordan de forstår, tenker og oppfatter verden videre, både i verkstedet og 

utenfor. (Sæljø, 2000) 

 

Funn; Guttene i mitt materiale lærer og utvikler seg gjennom direkte deltakelse og 

samhandling i gode praksisfelleskap. Det får en identitet som mestrende i verkstedet. 
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I innledningen valgte jeg å se dialektisk på forholdet mellom klasserommet og verkstedet som 

læringsarena. Min forforståelse var at klasserommet representerer det kognitive og 

individuelle og hvor kunnskap internaliseres. Mens det i verkstedet handler om situert læring 

som skjer gjennom aktiv deltakelse i felleskap.  

Dette går rett inn i diskursen mellom yrkesutdanning med røtter i mester og 

lærlingetradisjonen, håndverkertradisjonen og yrkesskolen, og den akademiske tradisjonen. 

Den klassiske problemstillingen mellom praksis og teori, mellom å kunne og å vite.  

Resultatene mine mener jeg bygger opp under diskursen om skolens klassekarakter og helling 

mot det kognitive og individuelle. Strukturendringer av undervisningssystemet må inkludere 

aksept av, og etablering av, mer praksisnære læringsbaner unger fra arbeiderklassen kan 

kjenne seg igjen i. Dette betyr, i denne sammenhengen, implementering av, og varig 

etablering av, en mulighet for tidlig spesialisering, etter 10 klasse. Det vil si en helling mot 

situert læring og deltakelse i felleskap. Historisk er det enhetsskolens danningsideal, «å vite», 

til tross for sin dominerende posisjon, som er atypisk. Resultatene i denne oppgaven tyder på 

at guttene lærer og utvikler seg gjennom direkte deltakelse og samhandling i gode 

praksisfelleskap. Dette bygger opp under antakelsen at mesterlære i en eller annen form, kan 

være en riktig utvidelse av opplæringsstrukturene. Resultatene mine kan tyde på at 

praksisbrevet, kan være en utvidelse som fungerer inkluderende, og som heller i riktig retning, 

mot det «å kunne» i denne diskursen. 

Ungdomskolen må også slippe taket i en ekskluderende skolastisk praksis, og åpne opp for 

mer praktisk opplæring.  Jeg vil legge til, at alt dette, best skjer innenfor fellesskolen, og ikke 

som alternative løp, uten forbindelser med utdanningssystemet og fagopplæringen. Idealet har 

vært å skille utdanning og arbeid. Men diskursen om arbeidsplassen som læringsarena har nå 

fått ny aktualitet. I Stortingsmelding 28 legges det opp til økt fleksibilitet i fag og 

timefordelingen, mulighet for praksisbrev, og til mer veksling mellom skole og arbeidsliv. For 

eksempel legger en vekslingsmodell opp til, at en kan starte i bedrift allerede på vg1 yrkesfag. 

Men et poeng er at vekslingsmodellene opererer med for lite praksis i starten, og da hjelper 

det antakelig ikke guttene i mitt materiale. 

Årsakene til dette kan være deres bakgrunn i en arbeiderklassekultur som foretrekker 

praktiske og konkrete tilnærminger til læring, og at skolen ikke gir dem nærhet til en slik 

læringskontekst. Bourdieu (1977) hevder at slike forskjeller oppstår i skolen fordi elever med 
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høy kulturell kapital premieres. Kjennskap til de dominerende kulturelle kodene i samfunnet 

hjelper elever med høy kulturell kapital til lettere å dekode uformelle og implisitte regler som 

gjelder i skolen. Disse elevene tilpasser og videreutvikler kunnskaper og ferdigheter, og 

kulturelle preferanser som premieres i skolen. I kommunikasjonen mellom elev og lærer gjør 

forskjeller i kapital seg sterkt gjeldende. Ubevist eller bevist får elever med de riktige kodene 

mer oppmerksomhet og hjelp, ikke nødvendigvis fordi de er flinkere men fordi lærerne 

oppfatter dem som mer intelligente, enn elever med mangelfull kulturell kapital. Det skapes 

verdifelleskap mellom lærer og elev som styrker følelsen av tilhørighet i skolen, og dermed 

økt motivasjon og innsats. Motsatt, elever som ikke behersker kodene vil oppleve skolen som 

et fremmed sted. Deres språk, stil, preferanser, smak og samhandlingsformer blir ikke positivt 

sanksjoner av lærerne. Læring og identitetsdannelse skjer hele tiden gjennom kontinuerlige 

forhandlinger mellom individet og omgivelsene. (Lave og Wenger, 1991,1998). Når 

omgivelsene oppleves som fremmed, utydelige, uvillige eller helt fraværende, slike mine 

informanter gjør, er det ikke enkelt å få til vellykkede forhandlinger. Det meste blir 

meningsløst, lite fruktbart og uten framdrift. Lærings- og identitetsskapende arbeid blir 

vanskelig når omgivelsene oppleves som motstridige. Praksisbrev tilbyr en mindre motstridig 

virkelighet, og guttene kan oppnå mer vellykkede forhandlinger som LPD i 

praksisfelleskapet. 

Forsøk med praksisbrev viser svært gode resultater, 49% over i lærekontrakt etter to år på 

praksisbrev. Mot 29% for elever fra vg2. Til tross for at utgangspunktet var dårligere med 

hensyn til ungdomsskolekarakterer. Praksisbrev er ikke en blindvei for guttene, men gir 

mestringsopplevelser og kvalifisering til læreplass. Tidligere arbeidserfaring gjør også sjansen 

mindre for å være utenfor arbeidsmarkedet ved 25 år. Dette ser ut til å kompensere for en 

rekke negative forhold, også for dårlige skoleprestasjoner og frafall. (Høst, 2009)   

 

Oppsummering; Mitt fokus har vært å lete etter strukturendringer som ser ut til å virke. Jeg 

har ønsket å legge vekt på systemets integrerende eller ekskluderende mekanismer, ikke på 

individuell årsaker til nederlag i klasserommet. Funnene som er presentert tidligere viser at 

verkstedet kan være et bedre sted å være og å lære, enn klasserommet, for teoritrøtte unge. Og 

at tidlig spesialisering, et yrkesfaglig opplæringsløp for antatte frafallskandidater, er et tiltak 

som kan imøtekommer ulikhet i skolelyst og læringsvilje, hos de unge. Et praktisk yrkesrettet 
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opplæringstilbud som trumfer skolebasert læring, for mine intervjupersoner som opplever 

skolen som frakoblet sine yrkespreferanser. 
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7 Videre forskning   

Implikasjoner for videre forskning er flere. En ide er å følge ungdommene fra praksisbrev 

videre i opplæring og arbeid.  Både de som får læreplass og fagbrev, og de som blir spesial- 

eller hjelpearbeidere med kompetansebevis i samme bedrift, eller over i andre bedrifter. Hva 

skjer videre med disse, sammenlignet med de som går ordinære løp.  

Det kan også være interessant å se på faktorer utenfor skolen, som er virksomme når elever 

opplever utstøting i skolen.  

Mesterlære har vist seg virkningsfullt for guttene i denne undersøkelsen. Dette kan anspore til 

en undersøkelse av hvordan bruk av mesterlære, kan bevege marginaliserte personer opp 

samfunnsstigen.  

Det kan være en ide å analysere mesterlæren sine ressurser i en mer brei forstand. Hva kan 

mesterlæren bidra med i det senmoderne samfunnet? 

Jeg har brukt situert læringsteori til å analysere guttenes opplevelser i klasserommet. Jeg kan 

ikke finne mye forskning hvor dette analyseredskapet er brukt på formell utdanning. Er det 

funksjonelt å se på det som skjer i klasserommet som sosial praksis? Kan en ved å se læring 

og identitet som to sider av en sak, få et annet perspektiv på det som skjer i klasserommet? 

Forskning på læring sett ut fra den lærende sitt perspektiv, er det også lite av. Det er mye å 

lære av å spørre personene som fenomenet angår direkte. 

Mesterlære som metode i integrering av flykninger og asylsøkere er lite forsket på. I og med 

at språket ikke er avgjørende for læring, kan metoden ha et ubrukt potensiale?  

Personer som går på Arbeidsavklaringspenger gjennom NAV, kan ha behov for en ny start i 

arbeidslivet. Kan mesterlære være en nyttig innfallsvinkel til en re-start for langtidsledige 

og/eller arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Når det fungerer på elitenivå, med forskere, 

musikere og toppidrettsutøvere, kan det også fungere for arbeidsledige. 

Jeg har vært inne på tanken om det var mulig å få til en offentlig godkjenningsordning på 

gode praksisfelleskap, dvs. arbeidsplasser som kan sertifiseres som opplæringsarenaer for 

teoritrøtte ungdomsskoleelever. Å få i stand ei prøveordning, og se på hvordan dette kan 

iverksettes, ville vært interessant. 
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8 Hva kan gjøres i grunnskolen? 

 

Når guttene forteller om lærere de liker, vektlegger de lærernes evner til å se den enkelte elev 

som et unikt individ. Dette opplever de ikke som en gjennomgående praksis i klasserommet. 

Tendensen er at lærene ikke ser dem, de kommer til kort og fader ut av læreprosessene. Dette 

påfører dem et slags stigma, som virker negativt inn på deres selvbilde og motivasjon. Jeg 

antar at dette ville fulgt dem videre over i videregående opplæring, om alternativet med 

praksisbrev ikke hadde dukket opp. De opplever også at lærernes forventninger til dem blir 

stadig mindre, og som etter hvert blir en ond sirkel. Lar det seg gjøre og tenke seg en 

pedagogisk praksis i klasserommet, en annen skolestruktur, som kunne endret denne 

situasjonen for guttene i materialet? Kan noen konstruktive strukturendringer trekkes ut av 

guttenes erfaringer?  

Guttene opplever seg selv som praktikere, og at teoretisk læring ikke er noe de liker. Ut fra 

det jeg tolker som et stort behov for å høre til i flokken av jevnaldrende, anser jeg fellesskolen 

som det guttene foretrekker. Gutten blir på skolen, selv om de opplever faglig nederlag der. 

Det er dessuten et poeng, at fellesskolen er den beste arenaen til å utvikle ulike elever sin evne 

til å arbeide sammen. Men for å få til dette kreves det undervisningssystemer og 

læringsressurser.  som tar hensyn til forskjeller i sosial og kulturell bakgrunn, personlighet, 

evner og interesser.  Ikke som kompenserende tiltak, men som en del av det 

institusjonaliserte. Jeg har valgt å se til Finland, som topper komparative internasjonale 

testlister for skoler, for å se om det kan finnes gode alternativer strukturelle tilnærminger. 

Reform 70 i Finland baserer sin undervisningsorganisering på utstrakt differensiering og 

personlig læring. Premisset er at alle kan nå målene i læreplanen, om læringen ble organisert 

slik at den enkelte elev sine behov og karaktertrekk ble tatt hensyn til. Dette betyr at det er 

læreren som følger opp problemer med elver som henger etter, og har behov for hjelp. Det er 

den enkelte lærer sitt ansvar å sørge for at eleven får et mer tilpasset og personlig 

læringsopplegg, tilrettelagt av en av skolens spesialpedagoger. Dette står i motsetning til hva 

som skjer i Norge, når en lærer rapporterer om utfordringer med elever som henger etter. Da 

mobiliseres et større apparat av utredere i PPT og BUP, etterfulgt av utallige møter med 

foresatte, og eventuelt andre involverte. I noe som erfaringsmessig krever mye 

dokumentasjonsarbeid, rapportering, og som tar tid og krever mye tålmodighet. Hele 
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prosessen kan være så belastende og tidkrevende, at lærerne utsetter rapporteringen, og heller 

avventer elevens eventuelle ”modning” i stedet. En kan anta at lærere ser mer mening i egen 

tilrettelegging i klasserommet, enn å bruke knappe tidsressurser til dokumentasjonsarbeid. Det 

kan også være at foreldre heller ikke ønsker, slik de opplever det, en stigmatiserende 

utredningsprosess for sine unger. Uteblir den forventede modningen, akkumuleres 

problemene oppover i skoleårene. Og en ser da også generelt at mengden, og kostnadene til 

spesialundervisning, øker i ungdomskolen i kommuner over hele landet. Hadde problemene 

blitt tatt tak med det samme, ville mye kunne vært annerledes. I Finland er forebygging av 

tidlig frafall, betydningen «fade ut», satt i system, og vil kunne forebygge senere reelt fysisk 

frafall i vgo, og dermed bidra til å bekjempe ulikheter i utdanningssystemet. (Mitettinen, 

2013).  

En kan anta at det kunne ha gått mye bedre for guttene i mitt materiale, om lærerne så tidlig 

som mulig, hadde sørget for personlige læringsopplegg, som tok hensyn til deres foretrukne 

måter å lære på.  I Finland kan elevene også bygge sine egne karriereløp, både innenfor 

allmennfag og yrkesfag. Modul-baserte læreplaner, og muligheter til eksterne tilrettelagte 

kursopplegg, gjør dette mulig. En kan anta at guttene, ved hjelp av egne karriereløp, har 

kunnet tilpasset læringsbaner som passet mer til deres habitus.  

Omfattende differensiering, personlig læring og karrierebygging, som møter dynamiske 

forskjeller i elevmassen, som aksepterer og tar utgangspunkt i at elever er ulike, og har ulike 

behov, ser ut til å bringe Finland i retning av et rettferdig utdanningssystem. Her er det den 

offentlige skolen, som sammen med et ansett og høyt utdannet lærerkorps, danner 

grunnpilaren. Finske lærere har fem års forskningsbasert masterstudie, som gir både 

faginnsikt og innsikt i ungers kognitive og emosjonelle utvikling, og evne til å reflektere over 

opplæringsprosesser.  Finnland har lenge tronet øverst internasjonale på komparative tester, 

og kan bl. a. vise til minst forskjell mellom skoler når det gjelder variasjon i resultater i Pisa-

tester.  

 «Samarbeid, nettverksbygging, sosial kapital og gjensidig tillitt mellom aktørene i skolen, gir en praksis som 

peker mot en framtidsrettet utdanningsfilosofi med global relevans. Som bygger på respekten for enkeltindividet 

og ansvar for kollektive. Som også kan bli et integreringsverksted, hvor ulike sosiale og kulturelle forutsetninger 

og ulike læringsstiler, blir tilbudt personlige læringsprogram etter behov. For Finsk skole er målet er å få alle til 

å fungere effektivt i et kollektiv innrammet av veletablerte velferdsordninger» (S. Østlund, 2016)   

Professor Reijo Miettinen fra Universitetet i Helsinki - See more at: http://fpol.no/intervju-

med-reijo-miettinen-finsk-suksess-i-nytt-lys/#sthash.oGKEmlIx.dpuf  hevder i et intervju med 

http://fpol.no/intervju-med-reijo-miettinen-finsk-suksess-i-nytt-lys/#sthash.oGKEmlIx.dpuf
http://fpol.no/intervju-med-reijo-miettinen-finsk-suksess-i-nytt-lys/#sthash.oGKEmlIx.dpuf
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fagbladet «Forskningspolitikk» at den finske suksessen i PISA er en direkte konsekvens av at 

finsk skolepolitikk i så liten grad er konkurranseorientert .  

«Vi har ikke mye privatisering, markeder for utdanningstjenester og bruk av målesystemer. Det vi har er en 

politikk basert på tillit – tillit til at et sterkt og velutdannet skolekollektiv gjør den jobben de er satt til og har 

kompetanse til å gjøre. I en spørreundersøkelse til rektorer og lærere for ett år siden svarte 93 prosent at 

rangeringslister av skoler ikke bør publiseres, fordi dette ville øke forskjellene mellom skoler» 

Slik jeg tolker det, går både Stortingsmelding 28 og Ludvigsenutvalget, inn for at skolens 

brede danningsoppdrag, skal få større plass i framtidens skolehverdag. De har begge en brei 

forståelse av kompetansebegrepet, som omfatter både kognitive, praktiske, sosiale og 

emosjonelle områder. De mener at skolens samfunnsoppdrag skal gå ut over rene 

kompetansemål i fag. Skolen skal støtte elevens identitetsutvikling og arbeide systematisk 

med det sosiale miljøet på skolen. Den skal bidra til å utvikle potensiale elevene har som 

menneske. Operasjonalisert betyr dette slik jeg tolker det, at det praktiske, emosjonell og 

sosiale er innenfor kompetansforståelsen i utdanningssystemet, på lik linje med det faglige. 

Og at identitetsutvikling går sammen med faglig utvikling. Og at målet er å utvikle potensialet 

elevene har som menneske. Når en i tillegg tar med økt satsing på lærernes kompetanse fra 

regjeringen sin side, og et uttalt ønske om å heve statusen til lærerne, ser en tydelig at Finsk 

utdanning har vært en viktig inspirasjonskilde. Håpet er at dette fører til mer differansiering, 

personlig læring og en mer inkluderende skole. Det som taler i mot er at norsk skole 

fremdeles preges av målstyring, Grunnskolen i Oslo har f.eks. 2770 ulike kompetansemål. Og 

testregimet, som regjerer i Norsk skole, er mye mindre i Finland, og der offentligjøres heller 

ikke testresultatene. Dette har styringseffekter inn i skolen, da det er letter å måle faglige 

prestasjoner, enn praktiske, sosiale og emosjonelle. Da er det lett at det er det som kan måles 

som får fokus, og da er vi tilbake i den akademiske og skolastiske hverdagen, guttene i mitt 

utvalg treffer i grunnskolen. I tillegg er det dokumentert at skoler som fritar et høgt antall 

svake elever for nasjonale prøver, har bedre snittresultater enn de som fritar få elever. (C. 

Beck, 2013) Dette er helt grenseland til at skoler «jukser» på testene, for å pynte på 

resultatene, ved å holde de svakeste elevene unna testingen.  Offentlig- gjøring av 

testresultater tar også norsk skole i retning av et system med A og B skoler, noe som igjen 

forsterker utviklingen av sosiale ulikheter. 

Det guttene opplever er at skolen er smalere enn deres forutsetninger og interesser skulle tilsi, 

og resultatet kan bli ekskludering.  En kan med bakgrunn i forskning hevde at dette gjelder 

flere enn guttene i mitt materiale. K.Næs (2013) trekker f.eks. fram utviklingstrekk som gir 

grunnlag for å spørre om vi ser økende ekskluderingstendenser i den norske skolen, spesielt 
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når det gjelder læringsutbytte og deltakelse i grunnskolens læringsfellesskap. Mine funn tyder 

på at Næs har rett. Guttene i mitt utvalg opplever at de har lite læringsutbytte, og at de er 

ekskludert fra læringsfelleskapet i klasserommet. Jeg antar mine funn handler om de elevene 

som misliker skolen mest. Det guttene opplever er at lite skolevilje, og manglende lærelyst, 

preger deres opphold i klasserommet. Jeg antar at de ikke er de eneste i skolen som har det 

slik. En kan anta at de som likner på dem, har det på samme måte. 

Vi er alle deltakere i ulike former for PF simultant og vekslende gjennom livet. (Wenger 

1998) Flere praksisfelleskap kan være på banen i ungdommens omgivelser samtidig; Ved 

siden av skolen kan det være en deltidsjobb, lag og organisasjoner og den mer uformelle 

jevnaldringsgruppa. I tillegg kan omgivelsene inneholde og lokke med PF av mer tvilsom 

karakter. Miljøer som lokker med fart, spenning og raske penger. Mine erfaringer er at slike 

tvilsomme praksisfellesskap kan komme på banen når ungdommer blir ekskludert og faller ut. 

Inkluderende praksisfelleskap kan forebygge en slik utvikling, og det er et viktig 

forebyggende poeng her.  

 

Skolen evner ikke å ta høyde for ulike elevenes forutsetninger, og en kan anta at f. eks tilbud 

om tidlig spesialisering i, eller etter ungdomskolen, vil kunne være med på å gjøre skolen 

bredere. I den sammenhengen er det er positivt at regjeringen planlegger implementering av 

praksisbrev som en del av videregående opplæring i alle landets fylker. Forsøk med denne 

ordningen har gitt 50% av deltakerne læreplass , og det er ikke katastrofe om resten får et 

kompetansenivå under fagbrev. Mye tyder på at det er plass til arbeidstakere, som 

hjelpearbeidere og spesialister på enkeltområder også i det senmoderne samfunnet. Ikke alle 

trenger å bli kunnskapsarbeidere. At alle må fullføre til fagbrev eller studiekompetanse styrer 

skolestrukturene for mye, og legger uheldige føringer. Enten er du innenfor, ellers så er du en 

frafallen. Poenget må heller være å ta utgangspunkt i den enkelte eleven og hans 

forutsetninger og interesser. Møte med mye abstrakt teori, ekskluderer i seg selv mange. 

Guttene i mitt materiale må leve opptil høye faglige krav i f. eks. matematikk, som knekker 

dem fullstendig. Og hva skal disse guttene, med praktiske yrkespreferanser, med mye abstrakt 

og avansert matematikk?  I ungdomskolen kan en tenke seg at det i denne sammenhengen, 

ville være fornuftig med to læringsbaner i matematikk.  Premissene for å være innenfor, ser ut 

til å være er satt feil. Skolen ekskluderer guttene når de ikke lever opp til kravene, og det føre 

ufravikelig til frafall, om ikke praksisbrev hadde blitt en realitet for dem. Hos disse praktisk 

orienterte guttene er nytteaspektet sentralt, og når de ikke ser nytten av det de skal lære, 
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mister de interessen. Er et av premissene for å være innenfor, at du aksepterer at det du skal 

lære, ikke har en opplevde nytteverdi, blir det for smalt. Et breiere innhold og en mer 

inkluderende skole, betyr mindre frafall. Alle kan ikke dyttes gjennom den samme trange 

trakten, for at alle skal delta på kunnskapssamfunnets premisser. Det skal være fellesskolens 

sin klare målsetting å utvikle og inkludere alle elevene, og da må utdanningsstrukturene 

endres i den retningen. Guttene i mitt materiale opplever ikke en inkluderende skole, i forhold 

til deres evner til å levere til forventningen. Skolen tilbyr ikke inkluderende praksisfelleskap, 

der også disse guttene kan være legitim perifere deltaker. 

Implementeringen av praksisbrevordningen går treget rundt om i fylkene, og prosessen kunne 

trengt mer institusjonalisert energi og driv. Mine funn kan bidra her. Alt for mange 

ungdommer opplever en fortvilt situasjon i skolen, og forteller at de blir både fysisk og 

psykisk dårlige av opplevde nederlag i skolen. Dette bør berøre alle med 

påvirkningsmuligheter inn i utdanningssystemet. 

En vei og gå er også å myke opp 2 pluss 2 modellen, endre regler og normer for hva som er 

normalt. Det må ikke være sånn at unge må ha en ppt-utredning for å gå rett over til 

opplæring i bedrift etter ungdomskolen. Stigma stemplet og den sosiale belastingen av å velge 

tidlig spesialisering, må motarbeides i strukturer og omtale. Mulighetene til utplassering 

allerede i ungdomsskolen, kan også utvides for å imøtekomme personlige læringsbaner. For å 

sitere Mentor Aslak igjen; «Han er jævla god praktisk» 

Materialet mitt gir en stemme til, og bringe inn en bredere forståelse av unge som foretrekker 

et mer praktisk orientert læringsbane. Det gir innsikt i de unges opplevelser av sin 

livssituasjon og hverdag, slik de kjenner den på kroppen. De opplever mestring, blir tatt på 

alvor og de får positive tilbakemeldinger i verkstedet. Mens de forteller om en følelse av å 

være usynlig, at de ikke passer inn og at mestringsfølelsen uteblir i klasserommet. I mitt 

materiale er svaret entydig; verkstedet trumfer klasserommet. Ungdommene opplever et 

meiningstap i skolen og melder seg ut.  

Det en kan lære av dette er at det blir vesentlig å skape trivsel, tilhørighet og læringslyst, 

gjennom hele opplæringsløpet, fra første klasse og ut på læreplass. Her kan Finsk skole bidra 

med sine erfaringer og gode resultater. Et viktig utgangspunkt som følger av mine tolkinger 

av materialet, er å skape lyst til å lære gjennom deltakelse i sosiale arbeidsfellesskap, som 

verkstedene representerer i og etter ungdomsskolealder. Her læres og utvikles også 

læringsviljen i interaksjon med læringsfelleskapet verkstedet representerer. I arbeidet er det 
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likhetstegn mellom læring og deltakelse. Å melde seg ut er uaktuelt, da melder en seg 

samtidig ut av arbeidsfellesskapet. Betydningen av det sosiale læringsmiljøet er stort og god 

tilrettelegging er viktig. Tilrettelegging av læringsbaner med autentiske arbeidsoppgaver, 

relevant praksis, faglig og sosial praksis. Opplevelser av å bety noe, tro på egen 

mestringsevne og anerkjennelse er viktige faktorer i et godt læringsmiljø, og grunnleggende 

for at læring skal skje. Da er det lurt til å begynne med å lete etter steder med gode betingelser 

for utvikling av tro på seg selv og personlig modning. Mitt materiale viser at verkstedet kan 

være et godt sted å starte for teoritrøtte unge. Vinner de unge annerkjennelse som fullverdige 

deltakere i sosiale læringsfelleskap, er mye gjort. Opplever de stigmatisering og/eller 

marginalisering, er det i beste fall, en dårlig start. Det blir viktig å ta utgangspunkt i de unges 

perspektiv på egen livsverden når en prøver å forstå hva slags mekanismer som ekskluderer 

og hvilke som inkluderer, strukturer som henger nøye sammen med omgivelsene rundt de 

unge, lokalt som globalt. Praksisbrev oppleves av mine intervjupersoner som et opplæringsløp 

som inkluderer og som gir retning videre i livet. 

Det er forskjell på et subjektivt perspektiv og et individuelt. Et individuelt perspektiv leter 

etter kjennetegn ved personen. Mens et subjektivt forsøker å forstå handlinger på den enkeltes 

premisser og til rette strukturer for å imøtekomme disse.  Dette betyr at en lager strukturer 

som henter individene der de er, og starter læringsbanene her.  Fokus på individuelle 

risikofaktorer som sosial bakgrunn, fravær, svake karakterer, lese og skrive vansker og 

helseproblemer, er å se etter feil på de unge for å forklare f.eks. frafall i vgs. Kompenserende 

tiltak, utredninger, diagnoser og segregerende spesialundervisning, for å rette opp på disse 

feilene, kan forsterke stigmatiseringene 

Gjennom tidlig innsats med tilpasset opplæring, j.fr praksis i Finland, medvirker en til at 

skolen kan utvikle felleskap med plass til alle. Utgangspunktet må være å behandle ulike 

elever, ulikt. Det betyr at skolestrukturen må inneholde ulike opplæringstilbud, også 

yrkesopplæring på et lavere nivå, med mulighet til å bygge videre til fullt fagbrev. Fra 

ungdommenes perspektiv vil det være å ta deres situasjon på alvor, og da må en se ut over 

rammene for den tradisjonelle vgs, som eneste vei til fagkompetanse som arbeidslivet 

etterspør. Tradisjonelle motsetninger i arbeidslivet, og revirforsvar, må ikke stå i veien for 

nødvendige endringer. Dette innebærer at en gjør læringsbanene fra utdanning til arbeid mer 

fleksibelt og tilpasset den enkelte. 
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Utdanningssystemet må bevege seg i retning av mer fleksibilitet som gir elever flere 

muligheter til å være på hjemmebane. Situert læring, praktiske tilnærminger, læring i en 

sammenheng, ikke fragmentert og virkelighetsfjernt, gjerne gjennomgående i 

utdanningssystemet og som bryter med den skolastiske og akademiske dominansen. 

Forskjellen som ungdommen i materialet mitt opplever er tydelige, men må selvsagt 

nyanseres om en ser hele ungdomsgruppen sine behov og forutsetninger  

Videre implikasjoner er at det er vanskelig å forestille seg, at praksisbrevordningen skal bli 

valgbar og for alle. Da er det karakterene fra 10 klasse som styrer utvalget. Og da er det ikke 

ungdommer som mine intervjupersoner, som får de etterspurte læreplassene. Praksisen til nå 

har vært at rådgivere i grunnskolen og koordinatorer i vgo, sammen gjennomfører 

utvelgelsesprosessen, ut fra påmelding og behovsprøving.  Forskning kan kanskje finne svar 

på hvordan denne prosessen best kan nå målgruppa; Teoritrøtte, praksisorienterte ungdommer 

med yrkespreferanser som gir muligheter for tidlig spesialisering i lokalmiljøet. En mulighet 

er at elever i ungdomskolen må kvalifisere seg til tilbudet, gjennom nåværende 

utplasseringsordninger. Referanser fra arbeidsgivere og mentorer, vil gi gode indikatorer på 

om dette er det rette tilbudet. Utplassering er også en arena hvor en kan prøve ut ulike 

yrkespreferanser, før en bestemmer seg for et fag på praksisbrev. 

 

 Oppsummering; Utdanningssystemet har kjørt seg inn i et spor hvor alle skal gjennom den 

samme trange trakten.  Enhetsskolen, har ikke blitt felles for alle. Det må åpnes opp for mer 

fleksible løp og tidlig spesialisering. Tidlig innsats må bety at lærerne som fagpersoner, må 

kunne styre tiltak som kan møte forskjellige elever, urolige praktikere og stille begavede 

teoretikere, uten at forskjellighet skal settes en diagnose på for å få utløst ressurser.  

Ressursene må behov styres ut fra faglige kriterier, ikke rettslige. Vi må kunne stole på 

fagpersoner, nært elevene, sin evne til rettferdig og riktig fordeling av ressursene.  
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9  Begrensninger og mulige feilkilder 

Jeg har under hele prosessen reflektert med bakgrunn i egen kompetanse på området som 

utforskes. Dette har betydning for min egen forskerrolle sett i forhold til samhandling med 

deltakerne, med empirien, de teoretiske perspektivene og den forforståelsen jeg har med inn i 

prosjektet. Hvordan møter jeg disse utfordringene? Utgangspunktet var å gjøre dette eksplisitt 

og at betydningen ble drøftet gjennomgående under hele prosessen. 

Mitt utgangspunkt punkt har vært at, om skoletrøtte praktiske ungdommer med klare 

yrkespreferanser får starte på praksisbrev, og en riktig arbeidsplass tilbyr gode læringsbaner, 

kan resultatene for deltakerne bli gode. Mitt materiale bekrefter mine antakelser både når det 

gjelder guttenes erfaringer med grunnskolen, og de endringene som skjer når de kommer ut i 

verkstedet. Dette er endringer som forskning om læring på arbeidsplassen, også forteller om. 

Da kan se ut som om jeg har bekreftet mine egne antakelser eller «hypoteser», men 

hypotesetesting er ikke poenget med kvalitativ forskning. Mine ambisjoner er at intervju- 

undersøkelsen kan få fram nyansene, og gi nye perspektiver på hvordan guttene, og 

mentorene deres, opplever denne endringen i læringsidentitet.  

Jeg var ute etter ungdommer som var på praksisbrev, og som tilhørte den halvparten som 

hadde fått, eller var forespeilet læreplass etter to år. Dette gir mindre varians enn det ville hatt 

om jeg inkluderte også de som ikke, av ulike grunner, var aktuell for læreplass etter to år på 

praksisbrev. Et utvalgskriterium, og begrunnelse for valget, var at intervjupersonene 

sannsynligvis ville fortsette over i lærekontrakt etter praksisbrev. Jeg regnet det som 

sannsynlig at de som hadde fått læreplass, og de som var lovd læreplass, var godt etablert på 

sine arbeidsplasser, og ville bli i bedriftene ei stund. Jeg hadde 16 ungdommer å velge i, og 

alle var gutter. Først på det tredje kullet praksisbrev kom det med jenter.  Jeg valgte ut åtte, 

samt deres mentorer ute på arbeidsplassene. Et tema for videre forskning kan være å se på hva 

som skjer med de som ikke får tilbud om læreplass. De som slutter, de som fullfører til 

praksisbrevprøve og fortsetter i jobb som hjelpearbeider på et lavere kompetansenivå eller på 

spesialistnivå, og/ eller de som får læreplass senere. H. Høst sin tidligere nevnte 

evalueringsrapport, konkluderer med at det stort sett går bra med denne kategorien også. 

Informanter som avstår fra å si sannheten eller som avstår fra å dele informasjon basert på 

egeninteresse eller press fra arbeidsgiver, kan være en begrensende faktor i kvalitativ 

forskning. Hvorfor svarer de som de gjør? Har de egeninteresser her?  I min undersøkelse har 
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jeg ingen grunn til å mistenke mine informanter for noe av dette. Jeg kan ikke registrere noen 

intensivproblematikk, og det er ingen ting å vinne på å svare usant eller å holde noe tilbake, 

som jeg har registrere i løpet av prosessen. 

Jeg har underveis vært klar over at jeg som forsker kan se med en salgs partisk subjektivitet. 

Det vil si at jeg bare ser bevis for mine egne menger og fortolkninger, og at jeg bare ville 

rapporter og begrunne mine egne konklusjoner. Det motsatte er å se med perspektivistisk 

subjektivitet. Med et slikt utgangspunkt velger jeg å se ut fra ulike perspektiv, og jeg stiller 

ulike spørsmål til de samme fenomenene. Jeg kan her komme til ulike fortolkninger og ha et 

mangfold av perspektiver. Jeg har under hele prosessen vær opptatt av ikke å havne i det 

første perspektivet. Jeg har valgt et sosiokulturelt perspektiv som overordnet, og innenfor 

dette har jeg prøvd å se feltet med ulike perspektiver ved hjelp av ulike teorier.   

Jeg har valg å se feltet med et perspektiv på strukturer, og ikke på eventuelle feil ved 

individene, som det må finnes kompensatoriske grep for å hjelpe.  

Jeg har underveis også fundert på om vi her har med ungdom med diagnoser å gjøre, og at 

dette kan ha betydning for guttenes opplevelser av nederlag i grunnskolen.; ADHD, Autisme, 

dysleksi og dyskalkuli, kan være diagnoser som danner bakteppe for guttenes opplevelser og 

erfaringer i klasserommet. Men praksisbrev er ikke et tilbud som forutsetter utredning og en 

diagnose, og er ikke ment som et spesialpedagogisk verktøy.   Jeg har derfor valgt å se bort 

fra eventuelle diagnoser, men er klar over at det kan ha betydning for funksjonsnivå og 

mestring i skolen. Men mine funn tyder uansett på at dette ikke har tilsvarende konsekvenser i 

verkstedet. Her ser det ikke ut til at slike eventuelle diagnoser står i veien. Jeg tar høyde for at 

de kan få betydning videre i karrieren, avhengig av hva framtidig arbeid inneholder av 

utfordringer. Mye tyder på at slike vansker letter lar seg kompensere for, når en er voksen og 

ikke i sårbar pubertet. Arbeidsmarkedet er også mye mer variert og fleksibelt, enn det skolen 

oppleves som. Men arbeid som krever mye rapportering og dokumentasjon, kan f.eks. bli 

utfordrende for en med lese og skrivevansker 

Det kan hevdes at de resultatene guttene og mentorene rapporterer om, er en konsekvens av at 

de får lønn og opplever større økonomisk frihet, bl.a til å kjøpe seg sosial status. Jeg har 

diskutert dette i et eget punkt i analysekapitlet. Og jeg ser ikke bort fra at dette virker inn i 

totalbilde. Men jeg ser med støtte i sosiokulturell læringsteori, og empirien i denne oppgaven, 



112 

 

at dette er en for enkel måte å forstå guttenes erfaringer på. Det er åpenbart flere grunner til at 

guttene innfinner seg på arbeidsplassen, enn at de får lønn. 

Det er generelt ikke lett å finne læreplasser, bare en av tre, greier dette etter fullført vg2. 

Forsøk med praksisbrev har til nå endt med at halvparten har læreplass etter to år. En kan i 

utgangspunktet anta at de teoritrøtte ungdomskolelevene ville stille bakerst i konkurransen om 

læreplasser. Videregående skole gjennom koordinator for praksisbrev, har ansvar for at 

forhandlingene med arbeidsgiverne under praksisbrevperioden, skal ende med læreplass. 

Dette er på tilsvarende måte som de fleste kontaktlærere gjør det ordinært på vg2. Men denne 

viktige oppgaven er ikke nedfelt i kontaktlærerens instruks, og han kan overlate jobben med å 

finne læreplass til eleven selv. Ansvaret for å hjelpe til med etableringen av læreplasser, er 

sterkere i praksisbrevordningen. Her kommer selvsagt evnen til «å selge» inn dine kandidater 

inn, ved siden av kandidatenes egne kvalifiseringsevner i bedriftene. Alt dette som i sum gir 

uttelling eller ikke. At kandidatene oppholder seg mye lenger på arbeidsplassene, enn vg2 

elevene er også en viktig «innsalgsfaktor». Bedriften kjenner kandidaten, vet hva han duger til 

og de har investert i opplæring tilpasset egen behov. Duger vedkommende er det nærliggende 

å tro at praksisbrevkandidaten, blir foretrukket, framfor en helt ny kandidat fra vg2.  

De gode resultatene, sett med ungdommenes og mentorenes øyne, kan også være at 

resultatene av at det har vært høykonjuktur innenfor olje og gass næringa på Vestlandet. Dette 

har gjort det lettere f.eks. å skaffe læreplasser innenfor mekanisk industri, hvor mange 

praksisbrevkandidater etterspør arbeid. Landbaserte bedriftene tappes for fagarbeidere til 

høylønte oljearbeidsplasser, og det må kontinuerlig fylles på med novicer.  Dette er 

læreplasser det normalt er stor konkurranse om. 

Støttenivået innenfor praksisbrevordningen kan være et argument for arbeidsgivernes 

velvillighet. Arbeidsgiveren får ca. 10000, - pr mnd, hvor ca. 5000 skal ut i lærlingelønn. 

Denne lønna skal øke progressivt med verdiskapningen hos lærlingen. Kommer lærlinger med 

i autentisk produksjon, kan jeg bare se en vinn/vinn situasjon her.  Mentor må bruke tid til 

opplæring, og det koster i produksjonen. Inntrykket etter intervjuet med mentorene er at det 

ikke går ut over ordinær jobb, men heller gir mentorene nyttig erfaring.  

Læringsressursen eller «ideen» om å få dem raskt inn i produksjonen, kan være et tveegget 

sverd, og i verste fall bringe lærlingen inn i rutinepreget arbeid. Arbeidsgivere kan 

spesialisere lærlingene og sette dem i ordinært i samlebåndpreget produksjon. Jeg har et 
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bestemt inntrykk av at bedriftene og mentorene var seg dette bevist, og var klar over sitt 

opplæringsansvar, og dermed la til rette for varierte læringsbaner 

En kan også hevde at arbeidsgiverne og kollegaene tar spesielle hensyn når guttene bare er 

15/16 år når det starter opp på praksisbrev. Jeg ser av materialet at læringsressursene i 

bedriften tilpasses nivået guttene er på, og at de langsomt blir fullverdige deltakere. Det synes 

som en tendens er at tålmodigheten med regelbrudd fra guttenes side, er større i starten. Men 

mitt materiale viser at likebehandling og rettferdighet står sterkt i praksisfellesskapene, og at 

det progressivt legges opp til likebehandling temmelig raskt. I materialet er det bare et 

eksempel på «langt strikk» fra arbeidsgiver sin side, og det handlet om «å lære seg klokka» 

Modning er også et moment som kan virke inn på resultatene. Guttene blir eldre, forlater 

pubertetens «sturm und drang», og går over i en roligere utviklingsfase.  

Guttene i materialet har egentlig ikke vitnemål som holder til inntak i vgs. Men siden alle har 

krav på plass, kommer de inn, både når karaktersnittet er for lavt, eller de mangler flere 

karaterer. De kan få trøbbel med å komme inn på sitt førsteønske, men på et av tre ønsker har 

de krav på plass. Skal de inn på særskilte vilkår, får de heller ikke plass på ønsket vg1, bare 

ønsket skole. Praksisbrevordningen gir dem muligheter innenfor første ønsket, og det kan 

utgjøre en vesentlig motivasjons forskjell. Men her har to av guttene erfaringer på 

førsteønsket sitt, både på vg1 og på praksisbrev. Tendensen her er også at det går mye bedre 

på verkstedet, enn i klasserommet. 

Tendens og hovedinntrykket i materialet er at til tross for et dårlig utgangspunkt fra 

grunnskolen, så greier guttene seg utmerket når de kommer ut i verkstedene. Eventuelle 

diagnoser eller utfordringer er ingen hindring, og endrer ikke dette inntrykket. Uansett hva 

som er tilfelle i klasserommet, så er det en klar tendens at de klarer seg bra i verkstedet. 

Jeg kan kritiseres for å normalisere ungdommer som har en eventuell diagnose, og skyller på 

skolen, når det er måten skolen håndterer diagnosen, som er utfordringen.  

Å være med på et forsøk, påvirker i seg selv resultatene, gjennom f.eks. økt oppmerksomhet. 

(ref. forskning) Når det blir stille og det har gått ei tid dabber entusiasmen av, og idealistene 

slukner. Dette kan være forhold som også gjelder rundt praksisbrevforsøket. Men nå starter 

det fjerde kullet, og strukturene rund er i ferd med å feste seg. Dessuten vil regjeringen 

innføre det tilbudet hele landet, etablert innenfor videregående opplæring. 
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Elevtjenesten på vg riktig instans for etablering av tilbudet, som et forebygger tiltak mot 

frafall.  Det vil si at en unngår å treffer de frafalne igjen ikke mislykkede forsøk på vg1. Da 

må det allikevel arbeides med å skaffe arbeidspraksis til de samme ungdommene, men da uten 

spesiell oppfølging fra vgo. Nav prioriterer ikke oppfølging av ungdom under 19 år, slik at 

ungdommer på praksisplass blir overlatt til seg selv. I tillegg er ordningen med litt avlønning 

av ungdom på et slikt tiltak på 250,- pr dag, er tatt ut av statsbudsjettet, for å spare penger. 

Begrunnelsen er at ansvaret for unge under 19 år er vgos og foreldrenes.  

Medlemskap i PF er viktig for dannelsen av individuell og kollektiv identitet. Å vite at en 

tilhører et spesielt PF er et viktig aspekt ved identiteten vår. Medlemskap veksler for 

ungdommene, fra skole til arbeidsliv, og det er forskjellene her jeg har sett på i analysen. 
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11 Vedlegg 

 Vedlegg nr1                   Intervjuguide 11.1

 

Semistrukturert  dybdeintervju 

Bakgrunn 

Begynn med å fortelle om deg selv i få ord; hvor vokste du opp, din familie, foreldrene dine 

sin utdanning og yrkesbakgrunn, sosial klasse, etnisk og geografisk bakgrunn. Kan du 

beskrive deg selv hvordan du var som barn? 

Skolebiografi;  I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i at alle har en livshistorie som kan 

fortelles på ulikt vis, ved å legge vekt på ulike forhold. I intervjuet vil vi fokusere på hvordan 

informantene har erfart tiden på skolen, skolene de gikk på, klassene, læring og undervisning, 

lærerne, overgangene fra barneskole til ungdomsskole, overgangen til videregående og til 

yrkesutdanning. Vi starter med din første dag på skolen… 

1-7 kl (Barneskole) 

1. Husker du noen opplevelser ved skolestart? (følelser/bilder fra skoledagen, ferdigheter-

lesing/skriving, venner, inntrykk av skolen/lærer) 

2. Hvordan var dine første skoleår-hvordan mestret du læreplan, vennskap 

3. Fortell om en spesiell lærer i løpet av disse årene- hvis negative; hva var positive  hvis 

positive; hva var negative 

4. Var læreren viktig for hvordan du hadde det på skolen? 

5. Hvilke følelser hadde du i forhold til skolearbeid og til lekser? 

6. Husker du om du hadde tanker/forventninger om ditt voksenliv med hensyn til yrke? 

Hva/hvem påvirket deg? Hva var viktig for valget ditt? 

8-10 kl (Ungdomskole) 

10. Hvilke tanker/følelser hadde du om overgangen til ungdomskolen? Startet du på en ny 

skole? Hvordan var det og forlate din gamle skole? Hvordan var det og forlate tidligere 

klassekamerater? 

11. Opplevde du deg selv som forskjellig fra de andre elevene? Hva var 

forskjellene/likhetene? 
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12. Hva tenker du om dine år på ungdomskolen?  Hvordan mestret du skolearbeidet/ det 

sosiale livet med venner? Hadde noe praksis/utplassering på en arbeidsplass? 

13. Fortell om en spesiell lærer som betydde my for deg i u-skolen. Negativ; spør om positive 

minner og omv. 

14. Var denne lærere betydningsfull for deg? 

15. Hva tenkte du om skolearbeid/hjemmelekser? 

16. Husker du tanker du hadde om framtiden, forventninger til hva du kom til å gjøre, 

yrkespreferanser? 

11-13kl 

17. Fortell om hvorfor du valgte praksisbrev etter ungdomskolen?  

18. Hva var årsakene til at du valgte nettopp dette tilbudet? 

19. Tenkte du på andre alternativer inn i videregående opplæring? Hvorfor? Tenker du nå på 

et alternativt løp? 

20. Var de 2 årene på Praksisbrev etter forventningen? 

21. Fortell om en spesiell lærer fra disse årene. Negative minner?-spør om positiv   -og omv. 

22.---mentor? 

23. Var denne læreren viktig for hvordan du hadde det? Et forbilde? 

24.---mentor? 

25. Hva tenker/føler du om skolearbeidet på praksisbrev? 

26. Hvordan var klassemiljøet de to årene praksisbrev? Sosial integrering i klassen? Vilkår for 

læring i klassen? Støttet dere hverandre? Hvordan var holdningene til læring og kunnskap 

generelt i klassen? Jobbet de andre hardt med skolearbeidet? 

27. Tenkte du på deg selv som forskjellig fra de andre i klassen? Forskjeller/likheter? 

28. Hva slags praktisk læring fikk du de to årene på praksisbrev? Var det noe du lærte på 

jobben som du ikke lærte på skolen? 

29. Hvordan fikk du tilbakemelding på det du gjorde? Hva slags tilbakemeldinger ønsker du? 

30. Vil du si at du endret deg som person under tiden på praksisbrev? På hvilken måte endret 

du deg? 

31. Kan du beskrive hvordan ditt forhold til arbeidsplassen og kollegaene dine endret seg? 
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32. Når du ser tilbake på dine yrkespreferanser; hva tenker du har vært viktig for ditt valg av 

utdanning og yrke? Se tb på tiden i barneskolen/i ungdomskolen. Om du ser framover , 30 år; 

Hvordan ser du for deg ditt arbeidsliv? 

33. Hva liker du best/minst i ditt yrke? 

34. Hvordan har din opplæring hjulpet deg dit du er i dag? 

35. Hva vil være den viktigste faktoren på veien mot fullt fagbrev? 

36. Hva er bra med måten din arbeidsplass er organisert? 

37. Hvordan ble du tatt imot av din mentor/dine arbeidskamerater? 

38. Var det noe du lærte på jobben, som du ikke lærte på skolen? 

39. Hvordan opplever du det når arbeidsplassen din blir kritisert? Hva pleier du fortelle om 

jobben, når noen spør? F.eks;  venner, voksne og  andre voksne. Er du stolt av arbeidsplassen 

din? 

40. Har du fått noen inntrykk av hva mennesker rundt deg tenker om praksisbrev? Foreldre, 

søsken, venner. 

41. Vil du anbefale dette alternativet til andre? Eventuelt, hvorfor ikke? 

 

Spørsmål til Mentorene; 

1.Hvordan ser du på praksisbrev som opplæringsvei for 15-16 åringer? 

2.Hvorfor tror du ordningen møter motstand? 

3.Kan du generelt beskrive forskjeller hos kandidatene du observerte fra starten av   

praksisbrevperioden og fram mot den avsluttende praksisbrevprøven?   

4.Hva synes du generelt fungerte meget godt under opplæringen, og hva fungerte ikke så 

godt? 

5.Kan du generelt beskrive det som skjedde med kandidatene under og etter 

praksisbrevprøven?  

6.Om praksisfelleskapet; Kvaliteter?  

7.Teamets prestasjoner vs den enkeltes prestasjon; hva vektlegges? 
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 Vedlegg nr. 2                11.2

Prosjektbeskrivelse masteroppgave pedagogikk. 

 

Bakgrunn 

Jeg har bakgrunn som grunnskolelærer fra Karlsøy kommune 1980-87 og husker godt at de 

guttene som allerede hadde bestemt seg for et liv som fisker slet med motivasjonen på skolen. 

Var det godt sjøvær, kom de rett og slett ikke.  

Rett før jul hadde vi juleverksted og alle elevene lagde bl. a juletrepynt.  Jeg gikk rundt blant 

elevene og fikk øye på en kar fra 9 kl. nederst i hjørnet som tittet lengselsfullt ut av vinduet 

mot postkontoret. Dette var Arne, og jeg viste at han var aktiv med egen båt og fiskerier, stort 

sett på fritiden. Nå var det innsig av storsei på fjorden  utenfor bygda. Jeg gikk bort til Arne 

og spurte hvordan han hadde det og hva han tittet så lengselsfullt etter. Han så opp fra pulten 

og mumlet første setning; «Æ kjike ned på posthuse og æ veit at der ligg pakken med en 

reservedel til påhængarn min» Neste setning var det mer lyd i; «Å hær sett æ å klippe ængla» 

Historien illustrer et viktig poeng; Skolen gir ikke mening for alle elevene og fungerer derfor 

heller ikke som en god læringsarena for alle. Det må sies, at jeg lot Arne få fri resten av 

dagen. Og jeg så han løpe ned til postkontoret og videre ned til fiskebruket. Jeg er sikker på at 

han sammen med arbeiderne på verkstedet og med fiskerne på kaia, fant både mer mening og 

lærte mye mer, enn som «engleklipper» på juleverksted. 

I hele min yrkeskarriere, som lærer og rådgiver, har denne historie fulgt meg og gitt 

inspirasjon til både utvikling/gjennomføring av variert og tilpassede undervisningsmetoder og 

til utvikling/gjennomføring av alternative og mer praktiske læringsveier. Elever er 

forskjellige, lærer på ulikt vis og må møtes med tilpassede opplegg. Og for enkelte kan 

opplæring i arbeidslivet være det beste alternativet. Min erfaring er at om dette uteblir, er 

sannsynlighetene for at elevene slutter, meget stor. 

Frafall i videregående opplæring er et stort samfunnsproblem, det er dyrt for samfunnet og har 

store kort- og langtidskonsekvenser for den enkelte som avbryter opplæringen. 

Tall Aftenposten har hentet inn viser at staten har brukt minst 3,3, milliarder kroner på dette 

siden år 1994. Men det hjelper tilsynelatende lite. Andelen som ikke har fullført og bestått 

etter fem har vært stabil siden den gang, tallene har svingt mellom 28 og 32 prosent.  
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VG skriver; 726 millioner kroner er siden 2010 pøst inn i videregående skole for å stoppe 

frafallet. Likevel dropper 30 prosent av elevene ut av videregående – nå som før. 

Beregninger gjort for Troms fylke alene tyder på at frafallet koster 42 milliarder på 10 år. 

Rapporten fra SØF ”Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for 

unge voksne” beskriver omfanget av frafall for elever som gikk ut av grunnskolen mellom 

1993 og 2003, og viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har 

fullført videregående opplæring eller ikke. 

Rapporten viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført 

videregående opplæring eller ikke. Forskerne finner at personer som ikke har fullført 

videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i 

tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet, 

fengslet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.  

Fra 2005 har jeg vært med og utviklet «Levende Vågen» som er en alternativ læringsarena 

med et praktisk mestringsfokus, ment for teoritrøtte ungdomsskoleelever og «drop outs» fra 

vgo. Fra 2011 har jeg vært med å etablere praksisbrev som et tilbud innenfor vgo til ungdom 

med tidlige yrkespreferanser. Det er dette siste tilbudet som er i fokus for denne oppgaven. 

Jeg har vært lærer ved en videregående skole siden 1980 og har som rådgiver i 

oppfølgingstjenesten i den kommunen skolen ligger, arbeidet med frafallsproblematikk i siden 

1998. Oppfølgingstjenesten er en del av elevtjenesten ved skolen, og har sammen med 

rådgivere, PPT, helsesøster og eksterne aktører arbeidet systematisk over flere år med å få 

flere til å gjennomføre opplæringen. Ved skolen har frafallet normalt ligget mellom 10-12%. 

Skoleåret 2014-15 var vi nede på 4%.  

Mitt hovedansvar fra 2011-2014 har vært etablering og gjennomføring av et 

praksisbrevtilbud, som sammen med andre tiltak, har vært en viktig grunn til denne 

nedgangen. Vår erfaring etter snart tre år, er at de fleste fullfører to år på praksisbrev, og at 

halvparten av kullene ender opp med lærekontrakt etter to år. Med tanke på at disse 

ungdommene har et dårlig utgangspunkt, er resultatene meget bra.  De samme erfaringer 

oppsummerer Håkon Høst i sin sluttevaluering av et praksisbrevforsøk fra 2008-2011; 

Halvparten av deltakerne i praksisbrevforsøket hadde strykkarakter eller ikke vurdert i ett 

eller flere fag fra grunnskolen, og ellers et generelt lavt karakternivå og høyt fravær. Ut fra 

tidligere erfaringer og forskning ville man ha forventet at de fleste elever med dette 

utgangspunktet enten ville være ute av opplæring eller forsinket etter to år. For eksempel var 

det slik at det blant alle elever som startet i videregående i 2004 med karakterer i intervallet 0-

3 var et frafall på 65 prosent, og bare 8 prosent gjennomførte på normert tid1. For 

praksisbrevforsøket er hovedtallene slik: 

- Av de 51 som startet på praksisbrevet i 2008, gjennomførte 41 hele den toårige 

praksisbrevperioden. Syv av de ti som gikk ut av prosjektet, gikk over i annen opplæring. To 

gikk over i arbeid. En var verken i arbeid eller skole. 

- Av de 41 som var med hele veien, søkte 31 lærekontrakt, hvorav 25 fikk innfridd sitt ønske. 

Dette er en formidlingsprosent i overkant av det ordinære elever har. 
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- Tilsammen 49 prosent av de som startet på praksisbrev i 2008 har fått lærekontrakt. Til 

sammenligning gjaldt dette 29 prosent av de ordinære yrkesfagelevene. 

- Av de 16 som gjennomførte, men ikke søkte eller ikke fikk læreplass, er ni i arbeid eller 

militæret, fire er i skole, mens tre er ledige eller har ukjent status. (Håkon Høst, 2011, 

Sluttevaluering av praksisbrevforsøk) 

 

Jeg har hatt tilsvarende erfaringene med praksisbrev og har lyst til å se nærmere på hva som 

skjer med disse ungdommene, når de får anledning til å spesialisere seg i et yrke allerede som 

15/16 åringer. Jeg har observert ungdommer med liten tro på seg selv og egne mestringsevne 

som blir total forandret. Jeg har sett ungdom endres, transformeres, til mestrende deltakere i et 

arbeidsfellesskap. Spørsmål jeg ønsker svar på er;  Hva er det som skjer med motivasjonen for 

læring? Hva skjer med synet på læring? Hva skjer med deres identitet og selvoppfatning?  

Jeg har også erfart at det er mye motstand mot å starte så tidlig med spesialisering i et yrke, og 

jeg er nysgjerrig på hvorfor tilbudet møter motstand, og hva som hindrer videre etablering 

innenfor vgo?  

Jeg håper mine direkte erfaringer kan sette meg i stand til å behandle temaet ut fra flere 

perspektiver, enn en som ikke har vært i praksisfeltet. Men dette krever bevissthet om, og 

refleksjon over egen rolle og relasjoner.  

 

1. Arbeidstittel 

«Jeg er en av gutta på gulvet nå» eller «Jobbens transformerende kraft» 

«The magical properties off workplace learning»   

2. Formål og forskningsspørsmål 

 

Dette prosjektet er knyttet til et større forskningsprosjekt om ungdom og yrkesopplæring; 

«SAFETY-VET» Prosjektmålet her er å utvikle kunnskap om forhold av betydning for 

oppnåelse av yrkeskompetanse og for gjennomføring av videregående opplæring hos ungdom 

med potensiell risiko for avbrudd. 

 

Ungdom som deltar på praksisbrevtilbudet er valgt ut i ungdomskolen, i samarbeid med 

kontaktlærere/rådgivere, med bakgrunn i stor potensiell risiko for avbrudd. Tidlige 

yrkespreferanser, er også et kriterium for å bli valgt til tilbudet. 

Min hypotese er at en mulighet for tidlig spesialisering, slik bl.a. praksisbrevordningen legger 

opp til, motivasjon for praktisk arbeid hos deltakerne (tidlige yrkespreferanse) og en 

arbeidsplass som tar alvorlig på opplæringsansvaret, er «kinderegget» som vil lette 

gjennomføring av opplæringen og videre inngangen til arbeidslivet for praktisk orienterte 

ungdommer som er skoletrøtte..  
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Jeg er nysgjerrig på hva som skjer med ungdommer som velger praksisbrev etter 

ungdomskolen. 

Hvilke forskjeller mellom å lære i skole/lære i arbeid, kan de rapportere om? 

Hva skjer av endringer i ungdommenes identitet og med deres motivasjon for og syn på 

læring, når deres opplæringsarena blir arbeidsplassen fire dager i uka?  

Jeg ønsker også og spørre ungdommenes mentorer om observerte endringer fra ankomst som 

nykommer, gjennom tiden på praksisbrev, framover mot avlagt praksisbrevprøve og over i en 

eventuell lærekontrakt.  

Mentorenes opplevelser av praksisbrevordningen og deltakerne er viktig fordi det gir et 

innsyn i hvordan ungdommenes utvikling blir sett utenifra. 

Kan disse erfaringene bidra til større aksept for, og implementering av praksisbrev som en 

mulighet for flere av de ungdommene som sliter med teoretisk læring i u-skolen? 

Kan ungdommenes og mentorenes erfaringer bidra til lokalisering av hindringsfaktorer i 

etablering av praksisbrev i vgs?                           

Hvorfor er det så vanskelig å etablere en praktisk læringsvei for praktisk orienterte 

ungdommer, som ikke finner seg til rette i en skole som de opplever som teoritung? 

3. Metode; 

Kvalitativ metode er en metode for generering av kunnskap hvor man undersøker hvilken 

mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes 

eller forstås også av andre. Datainnsamling i kvalitativ metode foregår ved deltakende 

observasjon, semi- eller ustrukturerte intervjuer eller diskursanalyse/tekstanalyse. 

Utvalget som undersøkelsen gjøres ofte strategisk, typisk eller spesielt, og ikke representativt, 

som ved kvantitativ forskning. Kvalitativ metode brukes ofte til å undersøke sosiale prosesser 

og sosialt samspill.  

Fordeler og ulemper; 

 Man kan ikke trekke bastante slutninger pga. urepresentativt utvalg. Det er sjeldent 

mulig å generalisere resultatene man har kommet frem til, ettersom utvalget ofte er lite 

og skjevt. 

 Intervjuobjekter får kanskje ikke den anonymitet som etiske retningslinjer fordrer og 

svarer kanskje ikke ærlig, enten pga. ledende spørsmål eller at intervjuobjektet 

kommer med det han/hun anser som strategisk riktige svar. Det kan også fremstå som 

negativt ettersom ikke alle får de samme spørsmålene. 

 Det er ofte svært tid- og ressurskrevende. I et godt og grundig kvalitativt opplegg må 

en regne med at forsker bruker ett-to år på å innsamle data og analysere disse. 

 Man kan få avstemt en ide med noen nøkkelpersoner tidlig i en prosess. 

 Gir intervjuobjektene mulighet til å utdype sine meninger. 
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 Gir mulighet for oppfølgingsspørsmål både fra intervjuer og intervjuobjekt. 

 

 

Jeg har valgt å benytte kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming. Et semi- 

strukturert dybdeintervju anser jeg som best egnet i dette prosjektet. 

Jeg vil være farget av mitt eget teoretiske og praktiske ståsted, opplevelser og erfaringer, noe 

som er viktig og være bevisst og synligjøre i løpet av prosjektet.  

 

I følge Kvale og Brinkmann (2015) vil en med et fenomenologisk perspektiv ta utgangspunkt 

i den enkeltes opplevelse. Hvordan personen opplever en situasjon, og hva en føler og tenker 

som er av betydning i den aktuelle situasjonen. Det fenomenologiske perspektivet har som 

utgangspunkt at virkeligheten er slik informanten oppfatter den. Det handler om å forstå og 

løfte fram sosiale fenomener ut fra informantens egne perspektiv, samt å belyse informantens 

eksakte beskrivelse og få tak i den sentrale mening. 

 

A. Litteratursøk 

B. Semi-strukturert intervju. 

Gjennomføre intervju med åtte ungdommer fra to kull med praksisbrev ved KVS, og som har 

fått tilbud om læreplass etter to år.  

Gjennomføre intervju med åtte mentorer for å få et utenfra blikk på hvordan 

praksisbrevordningen fungerer. 

Jeg har hatt kontakt med både ungdommene og mentorene i mitt arbeid ved Kristiansund vgs. 

Og jeg har allerede kontaktet informantene og har avtaler om intervjutidspunkt. 

Fokus overfor ungdommene er opplevelser og erfaringer av tiden i skole; 1-7, 7-9 og 2 år på 

praksisbrev i vgs og eventuelt over i lære. Mentorene spør jeg om hvordan de har opplevd 

praksisbrevordningen. 

 

4. Identifisering av nøkkellitteratur og debatter; 

 

(Plassere prosjektet faglig og formulere noen foreløpige tanker om ped.sos.psyk. teorier 

som kan være relevante for prosjektet. Inspirasjonskilder? Litteraturklynger? Teoretisk 

rammeverk og nøkkelbegreper.) 

  

(Obs! Kritisk tilnærming og engasjement til valgte teorier. Hvilke etiske dilemmaer er 

viktige å tenke over når en skal skrive om dette temaet?) 
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Debatten om frafall i vgs er dagsaktuell i media, har høy prioritet hos styresmaktene og har 

stor samfunnsmessig relevans. En viktig motivasjon for prosjektet er å delta i denne debatten. 

Temaet har også høy faglig relevans. Det forskes og skrives mye om frafall, om årsaker og 

hva som kan gjøres for å redusere antallet som ikke gjennomfører videregående opplæring. 

Erfaringene med praksisbrev tyder på at dette er et tiltak som virker overfor teoritrøtte 

ungdommer med tidlige yrkespreferanser. Det er viktig å finne ut hva ungdommene selv 

erfarer i møte med arbeidsplassen som læringsarena. 

Ziehe, Bordieue; ungdomskultur, kulturell friseting, identitet, habitus 

 

(Gi en kort oversikt over tidligere forskning på området, med særlig vekt på 

likheter/forskjeller i forhold til eget prosjekt). 

 

E.Markussen, H.Høst; Frafall i vgs, evaluering av praksisbrevordningen, yrkesutdanning 

 

Læring gjennom praksis/mesterlære har fått ny aktualitet i et høyteknologisk samfunn i rask 

utvikling, og med krav til livslang læring. Praksisbrev bygger på læring gjennom praksis, og 

det er interessant og finne ut om dette en læringsvei som kan utvikles videre i møte med 

teoritrøtte ungdommer.  

(Orientering i relevant litteratur, både litteratur som viser hvordan tilsvarende og 

liknende problemstillinger har vært undersøkt tidligere, og annen litteratur om 

perspektiv og teori som kan bli til nytte. Teoretisk rammeverk.) 

 

Kvale; Mesterlære 

Lave og Wenger; Situert læring, perifer legitim deltaker og praksisfelleskap 

 

6. Tidskjema 

Regner med å være ferdig med innhenting og utskriving av intervjudata før 01-02.2016.  

Lesing av aktuell litteratur, analyse, tolking og skriving vil foregå parallelt fram mot 

innlevering og ferdiggjøring 01.06.2016. 

Innlevering; 01.06.2016 

Litteraturgjennomgang; 01.01.2016 

Analyse; 15.05.2016 

Ferdiggjøring; 01.06.2016 

7. Biografi; 

Jean Lave og Etienne, Wenger (2003) Situert Læring,  Hans Reitzlers Forlag,  København  

Etienne Wenger (2004), Praksisfellesskaber, Hans Reitzlers Forlag, København  
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Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red) (2009) Mesterlære; Læring som sosial praksis.  

Stenstrøm,Tynjala (red)  (2009) ;Towards Integation of Work and Learning.  2009  

Annick Prieur, Carstein Estoft ;Pierre Bourdieu; En  Introduktion. 

Thomas Ziehe og  Herbert Stuhenrauch (1983)  Ny ungdom- og usædvanlige læreprosesser  

Eifred Markussen (red.) (2009)  Videregående opplæring for (nesten)alle   

Colley, James, Tedder og Dimet; (2002)   Learning as becoming in vocational education and 

training: class, gender and the role of vocational habitus. Journal of Vocational Education and 

training. 

Lillejord, S., Halvorsrud, K., Ruud, E.,Morgan, K., Freyr, T., Fischer-Griffiths, P., Eikeland, 

O. J.,Hauge, T. E., Homme, A. D., & -Manger, T. (2015). 

Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt.    Oslo: 

Kunnskapssenter for utdanning 

Håkon Høst (2011) Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene?         

Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008-

2011 

Ingrid Smette, Marianne Dæhlen (2011); Ungdomskoleelevers meninger om   

skolemotivasjon. NOVA Rapport 4/11.  

  

  

  

  

 8. Struktur; 

Titler og kapitler 

1. Innledning 

2. Teori 

3. Metode 

4. Gjennomføring 

5. Analyse og tolking 

6. Konklusjon 

7. Sammendrag 
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 Vedlegg nr. 3 Meldeskjema 11.3
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 Vedlegg nr. 4 Forespørsel om deltakelse 11.4

Forespørsel om deltakelse i «SAFETY-VET», et forskningsprosjekt hvor vi intervjuer 

ungdom som har fulgt yrkesfaglige studieretninger.  

 

 

Denne forespørselen gjelder min masteroppgave, «Jobben som transformerende kraft» 

Jeg trenger hjelp fra dere; Ungdommer på Praksisbrev og dere som er mentorer på 

arbeidsplassene. 

  

Oppgaven er en del av et større prosjekt «SAFETY VET», hvor målet er å utvikle kunnskap 

som betyr noe for at ungdom skal fullføre videregående opplæring 

 

Jeg trenger hjelp til et Intervjuet, som vil ta ca. en time for dere ungdommer, og noe kortere 

for dere som er mentorer. Vi bestemmer tid og stedet sammen. Jeg vil bruke lydopptaker. 

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og vil bli anonymisert og vil kun 

være tilgjengelige for forskere i prosjektgruppen. Vi har taushetsplikt etter gjeldende regler.  

 

Deltakere i undersøkelsen vil ikke gjenkjennes i publikasjoner, og lydopptak vil bli lagret i 

låst skap og slettet etter at prosjektet er avsluttet, senest i 2018. Ingen opplysninger vil kunne 

spores tilbake til enkeltpersoner. 

 

For dere som er under 17 år, får også foreldrene tilbud om å bli informert om undersøkelsen 

ved henvendelse. De kan også få se intervjuguiden. 

 

Jeg vil i studien fokusere på ungdommer som har fulgt tilbudet om Praksisbrev i videregående 

opplæring  

Praksisbrev betyr tidlig spesialisering i et bestemt yrke. Og all opplæring foregår i hovedsak 

på en arbeidsplass, sammen med en mentor i et arbeidsfellesskap. 
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Formålet med prosjektet og med intervjuene er å få innblikk i dine erfaringer med skole 

generelt, og med praksisbrev spesielt.  

Jeg skal se på hva som skjer når arbeidsplassen blir den viktigste læringsarenaen.  

Dere vil bli stilt spørsmål om hva dere har opplevd av forskjeller mellom læring i skolen og 

læring på jobben?   

Dere som er mentorer på arbeidsplassene, vil bli spurt om erfaringer dere har gjort med 

praksisbrev i løpet av tiden sammen med ungdommene på arbeidsplassene. 

Jeg er også opptatt av å finne ut noe om hvilke hindringsfaktorer som står i veien for slike 

tilbud som praksisbrev representerer. 

Masteroppgaven skal etter planen leveres 01.06.2016. 

  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert 

 

I løpet av høsten vil du bli kontaktet for nærmere avtale. 

 

«SAFETY-VET» er et forskningsprosjekt som gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA, 

og består av flere deler.  

Prosjektleder er Kristin Hegna, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo er min veileder og 

prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og NOVA, og er gitt konsesjon av Datatilsynet 

og tilråding fra Norges Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste. 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Kjell Bjarne Dahl, 97179085 eller 

veileder Kristin Hegna, 41445341 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)       Kjell Bjarne Dahl 
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