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Sammanfattning (Abstract) 
 

I uppsatsen beskrivs folkhögskolans pedagogiska arbete vid Allmän kurs. I 

studien görs en jämförelse mellan folkhögskolans tradition och andra skolformer, 

med fokus på såväl praktisk som teoretisk undervisning. Via telefonintervjuer har 

en kvalitativ studie genomförts där folkhögskolerektorer fått beskriva sina 

uppfattningar om folkhögskolans verksamhet. I teoridelen behandlas både den 

sociokulturella teorin och läroplansteorin. Den sociokulturella teorin har i 

resultatet funnits med som utgångspunkt medan folkhögskolans skolform har 

analyserats med stöd av läroplansteori och kopplats samman med litteraturstudier 

där såväl historiska som nutida forskningsresultat redovisats. Sammanfattningsvis 

kan slutsatsen dras att folkhögskolans traditionella arbetsmetoder, där samtalet, 

dialogen och den enskilda individen alltid varit viktiga för undervisningen, också 

har en central plats idag. Samtidigt går det konstatera att andra delar, som att all 

undervisning helst bör innehålla en kombination av både praktiska och teoretiska 

kunskapsformer, inte tycks vara lika tydligt förekommande idag som när 

folkhögskolan etablerades för mer 150 år sedan. Det kan finnas flera orsaker till 

denna förändring, men skulle kunna förklaras med statens krav att Allmän kurs 

ska ge en med gymnasieskolan jämförbar utbildning och att en relativt stor del av 

skolornas pedagogiska personal varken har en folkhögskollärarexamen eller på 

annat sätt erhållit kunskap om folkhögskolans ideologiska läroplan. 
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Inledning 

”Den dag jag inte lär mig något nytt är en förspilld dag” lär en äldre man i min 

hemby ha sagt, och då var han 90 år! 

Som människor har vi förmågan att använda oss av och uttrycka oss med olika 

kunskapsformer och de flesta tycker förmodligen, precis som jag och Holger, som 

mannen hette, att det är roligt när man lyckats lära sig något nytt.  

Jag har alltid ansett mig vara en praktisk person och hade svårt med teoretiska och 

språkliga uppgifter i skolan. Under livet har jag fått uppgifter där jag fått öva mig 

i både praktiska och teoretiska uttryckssätt och kan idag känna mig förvånad över 

vad jag åstadkommit i olika sammanhang.  

Redan som barn kom jag i kontakt med folkbildning via studieförbund och ideella 

organisationer och har både i yrkeslivet och privat varit engagerad inom olika 

folkrörelseorganisationer. Jag har även haft förmånen att både studera och arbeta 

vid ett flertal olika folkhögskolor vilket resulterade i att jag år 2002 läste in en 

folkhögskollärarexamen vid Linköpings universitet. Sammanlagt har jag arbetat 

som utbildad folkhögskollärare i drygt 10 år. 

I dagsläget finns det 154 folkhögskolor i Sverige. Av dessa har ungefär 1/3 

landsting/regioner som huvudmän medan de övriga 2/3 drivs av kristna 

organisationer och andra folkrörelser (www.folkbildningsradet.se).  

Under mina år som folkhögskollärare mötte jag vid flera tillfällen deltagare som 

inte trivts i den traditionella grund- och gymnasieskolan och därför inte klarat av 

att slutföra sina studier, men som när de valt att studera på folkhögskola kunnat 

läsa in en behörighet till högskolan.  

Eftersom jag har en folkhögskollärarexamen har jag en viss kunskap om de 

pedagogiska idéer som ligger till grund för folkhögskolan. Trots att folkhögskolan 

fått frihet från staten att skapa sin egen undervisning och har rätt att frångå de från 

statligt håll skrivna läroplanerna, tycker jag mig ha uppfattat att den med 

gymnasiet jämställda Allmän kurs, som skall erbjudas på samtliga folkhögskolor, 

generellt verkar bedriva en undervisning som på många sätt liknar den 

traditionella gymnasieskolan. Eftersom det finns en speciell 

folkhögskollärarexamen och skolformen på internet (www.folkhogskola.nu och 

www.folkbildningsradet.se) beskriver sig som ett alternativ till den traditionella 

gymnasieskolan har jag kontaktat några folkhögskolerektorer och undersökt vilka 

arbetsmetoder de använder sig av vid Allmän kurs och vad de själva anser är 

speciellt med folkhögskolan som studieform.  

http://www.folkhogskola.nu/
http://www.folkbildningsradet.se/
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Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka några olika uppfattningar, om Allmän kurs 

och dess pedagogiska verksamhet i jämförelse med andra skolformer och 

folkhögskolans tradition, med fokus på såväl praktisk som teoretisk undervisning. 

Frågeställningar 

 Vilken är folkhögskolans historiska bakgrund och grundtanke? 

 På vilket sätt beskriver tidigare forskning och folkhögskolerektorer att 

verksamheten och deltagarunderlaget skiljer sig från andra skolformer? 

 Vad sägs i forskning om praktisk och teoretisk kunskap och hur beskriver 

folkhögskolerektorer tillämpningen av dessa vid Allmän kurs? 

 Hur ser folkhögskolerektorer på lärarnas utbildningsbakgrund?  

Litteraturöversikt 

För att ge en så bred bild som möjligt om folkhögskolan har jag i 

litteraturöversikten valt att fokusera både på historisk och nutida forskning. I den 

historiska delen beskrivs i stora drag folkhögskolans framväxt och dess 

pedagogiska grundtankar. För att nå en fördjupad förståelse av hur folkhögskolan 

och den med gymnasieskolan jämställda Allmän kurs beskrivs i nutid, har jag, 

utöver information från de forskningsstudier och undersökningar som presenteras 

nedan, hämtat faktauppgifter från olika internetsidor (www.folkhogskola.nu, 

www.folkbildningsradet.se, www.folkbildning.net, www.skolverket.se och 

regeringens översyn av folkhögskollärarexamen 2015).  

I skriften Folkbildningens idéhistoria (1992) beskriver Bernt Gustavsson, 

professor i pedagogik, folkhögskolan ur ett historiskt perspektiv. Han förklarar 

folkhögskolans framväxt, dess pedagogiska tanke, folkhögskolans särart och 

skillnaden mellan begreppen utbildning och bildning, där bildning ses som en av 

grundpelarna inom folkbildningen. I boken Vad är kunskap? – en diskussion om 

praktisk och teoretisk kunskap (2002) utgiven av Myndigheten för skolutveckling, 

diskuterar Gustavsson den stora frågan: Vad är kunskap? I boken utgår han bland 

annat från Aristoteles indelning i teoretisk respektive hantverkets skapande, vilka 

är kunskaper som Gustavsson anser är viktiga moment i undervisningen även i 

dag. I boken hänvisar han till 1992
1
 års läroplanskommitté som använde sig av 

                                                 
1
 1992 års läroplanskommitté utarbetade den läroplan som kom ut 1994. Begreppen har sedan följt 

med och finns med även i läroplanen för 2011, citat: ” Kunskap är inget entydigt begrepp. 

Kunskap kommer till uttryck i olika former. såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
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begreppen fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet och där man, enligt 

Gustavsson, även ansåg att begreppet bildning skulle kunna vara en länk mellan 

förmedlingspedagogiken och den mer progressiva skolformen (Gustavsson, 

2002). I antologin Folkhögskolans praktiker i förändring (2009), är Gustavsson 

en av redaktörerna, där han sammanställt det inledande avsnittet med rubriken, 

Folkhögskolans praktiker i ett historiskt perspektiv (2009: 17-34). I kapitlet 

beskriver han folkhögskolans framväxt och pedagogiska grundtankar.  

I antologins andra kapitel med rubriken Den självupplevda historien – 

traditionsbärarnas berättelser (2009; 35-78), har Lena Sjöman som själv har en 

folkhögskollärarexamen och en filosofie licentiat i kulturantropologi, 

sammanställt utdrag ur sju olika intervjuer med nutida eller före detta centrala 

företrädare för folkhögskolan. Intervjuerna genomfördes 2007 och informanterna 

har själva erfarenhet av folkhögskolan från 1930-talet och framåt. I intervjuerna 

beskriver de erfarenheter och förändringar som de upplevt inom folkhögskolan. 

Bland de intervjuade finns lärare, rektorer, fackliga företrädare, 

folkhögskoleinspektörer med flera titlar. I berättelserna är informanterna inte 

alltid eniga och beskriver folkhögskolorna som sinsemellan olika. Trots detta är 

de överens om uppfattningen att det finns en sorts gemensam, men svårdefinierad 

kärna eller särart som genomsyrar all folkhögskoleverksamhet. De anser att 

folkhögskolan är en möjligheternas plats och ett friare alternativ till den 

traditionella skolan (Sjöman, 2009).  

I det tredje kapitlet i samma antologi, Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga 

handlingar (2009; 79-120), har, Sam Paldanius, universitetslektor i pedagogik och 

Charlotte Alm, filosofie doktor i psykologi, eftersträvat att förstå vad 

folkhögskoleanda, folkhögskolemässigt och folkhögskolans särart innebär. Dessa 

begrepp är svårgripbara, men kan beskrivas som en informell struktur, 

värdebehandlingar och känslor som är starkt kännbara i den atmosfär som 

förekommer inom folkhögskolan. Eftersom samhället och därmed även 

folkhögskolan förändrats under 150 år kan det traditionellt folkhögskolemässiga 

upplevas både som en trygghet och en börda. I kapitlet beskrivs två empiriska 

studier. I den ena har de intervjuat elva lärare från olika skolor och bett dem 

förklara hur de använder folkhögskolemässiga begrepp och vad dessa kan 

innebära i deras roll som lärare. I den andra studien har de skickat ut enkäter till 

alla Sveriges folkhögskolor och på det sättet försökt skapa en nationell bild över 

                                                                                                                                      
som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 

den andra kunskapsformen” (www.skolverket.se skol fs 2011;114 Bilaga 1. Hämtad 2016-08-02)  

http://www.skolverket.se/
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samma ämne. I det samlade resultatet konstaterar de att äldre lärare med lång 

erfarenhet verkar värna det folkhögskolemässiga tydligare än vad yngre lärare 

gör. De konstaterar även att folkhögskollärarprogrammet starkt bidrar till att 

medvetandegöra och reproducera folkhögskolans arbetssätt och -mässighet, det 

vill säga det speciella med folkhögskolans praktik. Termen praktik beskriver de 

med tre betydelser; den avgränsade platsen, den utförda handlingen och 

verksamhetsorienteringen, där folkhögskolan uppfattas använda sig av mer 

praktiskt lärande jämfört med den traditionella gymnasieskolan eller annan 

kommunal vuxenutbildning (Paldanius & Alm, 2009).  

I samband med ett delbetänkande av Statens utvärdering av folkbildningen 2004 

har Paldanius gett ut skriften Deltagares upplevelse av folkbildning - Det här 

borde alla få pröva! (2003) där han intervjuat 15 före detta deltagare om hur de 

uppfattade sin studietid på folkhögskola. Paldanius konstaterar att deltagarna 

överlag beskriver sin studietid på folkhögskolan som positiv och att de anser sig 

ha förändrats som individer under studietiden. Studierna i sig kanske inte var 

bättre än på andra skolor. Men den familjära och lugna studiemiljön, kompisarna, 

samtalen, samt att den teoretiska undervisningen ofta genomfördes tillsammans 

med praktiska uppgifter, gjorde att de uppskattade utbildningen vid 

folkhögskolorna mer än sina tidigare studier (Paldanius, 2003).  

I boken Sär-skild folkhögskolepedagogik? Erkännandets didaktik i Folkhögskolor 

(2014) har Paldanius insamlat data från två folkhögskolors Allmänna kurser där 

han genom empiriska studier försökt klargöra hur det kommer sig att 

folkhögskoleundervisningen lyckas där andra skolformer misslyckats. En annan 

fråga han tar upp är vad det är som gör att folkhögskolan ofta getts ett högt 

omdöme när deltagarna utvärderat sin studietid. Paldanius uppfattning är att 

folkhögskolans pedagogik utgår från att alla deltagare har något att bidra med i 

klassrummet. Lärarens uppgift är att se och bekräfta alla deltagare oavsett 

bakgrund eller kunskapsnivå vilket gör att de känner sig delaktiga och studierna 

blir intressanta. Undervisningen går ofta ut på att själv söka kunskapen genom att 

läraren inte alltid säger svaret. Denna pedagogik kan för en del deltagare uppfattas 

som luddig medan den för andra lockar fram en nyfikenhet att själv hitta svaret 

(Paldanius, 2014).   

I antologin Lärande på vuxnas vis (2009), har Madeleine Abrandt Dahlgren, 

professor i pedagogik och Irma Carlsson, före detta universitetsadjunkt i 

folkbildningskunskap, skrivit och sammanställt ett antal texter kring vuxnas 

lärande och belyst detta från olika vinklar och undervisningsformer, däribland 

folkhögskolan. När det gäller undervisningsformer konstaterar de att 
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vuxenutbildningen sammantaget innehåller både förmedlingspedagogik och mer 

elevaktiva arbetssätt. Båda utbildningsformerna fungerar bra, men att 

folkhögskolan främst använder sig av en undervisning där samtalet och 

deltagarnas aktiva medverkan är mer framträdande (Abrandt Dahlgren, Carlsson, 

2009). 

I undersökningen Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle – segregerad 

verksamhet med integrerande syfte? (1999), har Lisbeth Eriksson, adjungerad 

universitetslektor i pedagogik, intervjuat 20 deltagare, sex lärare och två rektorer 

för att söka fånga en bild av hur integrerande verksamheter i folkhögskolans regi 

kan vara upplagda och uppfattas av de olika medaktörerna (Eriksson, 1999). 

Eriksson diskuterar kring hur arbetet med integrationsgrupper kan fungera inom 

folkhögskolans ramar och ifall det är bra eller inte bra med segregerad eller 

integrerad verksamhet. En slutsats som presenteras i boken är att det anses viktigt 

att folkhögskolan finns med och söker nya sätt att tänka och arbeta med dessa 

frågor så att inte folkhögskolans verksamhet endast riskerar att förknippas med en 

förvaringsplats för marginaliserade grupper (Eriksson, 1999).  

Inger Landström, filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor i tillämpad 

utbildningsvetenskap, har i sin avhandling Mellan samtid och tradition – 

folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning (2004), fördjupat sig i hur 

folkhögskolans identitet och kursutbud förändrats under 1900-talet och fram till 

2000, speciellt med inriktning på yrkesutbildningar. Som grund för sin avhandling 

har Landström kontaktat tio skolor med olika huvudmän och studerat hur 

kursutbudet och verksamheten förhåller sig till sin historia och samhället utanför. 

Hon konstaterar att folkhögskolan idag inte är densamma som för drygt 100 år 

sedan och att det som många förknippar med folkhögskolans särart inte alltid 

uppfattas så tydligt som förut, men att folkhögskolan tack vare sin traditionella 

prägel och sin flexibilitet ändå har en plats och fyller en funktion i nutiden 

(Landström, 2004).  

Folkhögskolan har av tradition värnat både de praktiska och teoretiska 

kunskaperna.  I boken Slöjd, bildning & kultur – Om pedagogisk slöjd i historia 

och nutid (2014), beskriver Sven Hartman, professor emeritus i pedagogik, 

slöjdundervisningens historia inom folkhögskolan och folkbildningen från 1900-

talets början och fram till nutid. Eftersom folkhögskolans pionjärer ansåg att 

praktiska uppgifter även tränar upp den intellektuella förmågan har 

slöjdundervisning eller annan nyttoinriktad verksamhet alltid haft en framskjuten 

plats inom skolformen. I boken beskriver Hartman slöjdens betydelse inom 
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folkhögskolan där den praktiska utbildningsnivån i många fall kunde jämföras 

med de tidiga slöjdskolorna. 

En liknande ingång har även Marianne Marcusdotter, metodiklektor inom 

folkhögskollärarutbildningen, i sin forskning med inriktning mot kvinnofrågor, de 

kvinnliga kurserna och textilt arbete inom folkhögskolan. I avhandlingen Med 

vackra inslag pryd din lefnads väf! (2005), ger hon en historisk tillbakablick på 

folkhögskolans studieform. Med stöd av gamla dokument samt genom intervjuer 

har hon beskrivit folkhögskolans framväxt. Främst har hon studerat de kvinnliga 

kursernas allmänna utbildning mellan 1873-1920 där slöjdundervisning var den 

kvinnliga folkhögskolans viktigaste ämne. I boken beskriver hon slöjdens 

betydelse och menar att den fyllde en funktion när det gällde allmänbildning och 

handaskicklighet. I samband med slöjdundervisningen fick kvinnorna historisk 

kännedom om den bygd och den textila tradition som fanns i den trakt där 

folkhögskolan var belägen. De årligen förekommande utställningarna blev en bra 

reklam för skolan samtidigt som kvinnorna kunde visa upp sina kunskaper och 

genom utbildningen gavs de en högre status i samhället.   

För att belysa slöjdens betydelse från ett annat håll har jag hämtat information 

från Marléne Johansson, professor i slöjd. I hennes empiriska studie Slöjdpraktik i 

skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (2002), har 

hon utgått från observationer, videoinspelningar och anteckningar från både 

lärare, elever och föräldrar. I undersökningen har hon studerat slöjdaktiviteter i 

skolan och vilken betydelse de kan ha i det sociala sammanhanget. Hon 

konstaterar att det i slöjdsalen ofta förekommer att eleverna lär sig av varandra. I 

det praktiska arbetet uppstår en lärsituation med redskapsträning och 

materialkännedom, samtidigt som både text och bildtolkning tränas. När eleverna 

gemensamt löser en uppgift får de möjlighet att växla mellan att själv vara kunnig 

och att få hjälp, samtidigt som de tränar både språklig kommunikation och tyst 

samspel genom kroppsspråk, mimik och gester (Johansson, 2002). I boken Texter 

om konstarter och lärande (2014) beskriver Johansson begreppet slöjd, ämnet 

slöjd och slöjdlärarutbildningen. Hon konstaterar att ett-ämnesutbildningen för 

textillärarexamen under 1970-1980-talen gav behörighet att undervisa både inom 

grundskola, gymnasieskola och folkhögskola, vilket visar på slöjdens betydelse 

som ämne inom folkhögskolans historiska tradition (Johansson, 2014). 

Många ungdomar har av olika anledningar inte klarat av den traditionella 

gymnasieskolan, men läser in en högskolebehörighet när de studerar vid en 

folkhögskola. I sin bok Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten, (2015) 

fokuserar Acki Wästlund, beteendevetare och idrottslärare, på frågor kring den 
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ofta stressade miljön i skolan och vilka konsekvenser den kan få när det gäller 

kunskapsinhämtning. I studien har hon sett att många elever upplever en brist på 

sammanhang vilket leder till oro och stress. Många ungdomar är i så dålig fysisk 

form att det i stort sett inte finns förutsättningar för en god inlärning. Sedan 2004 

har hon via enkäter kontaktat 22 000 elever och deras lärare på högstadiet och 

gymnasiet vid sammanlagt 60 skolor över hela Sverige. I undersökningen 

konstaterar hon att många elever har dåliga matvanor och inte ägnar sig åt någon 

fysisk aktivitet över huvudtaget vilket resulterat i att många är muskelsvaga och 

har dålig rörlighet. Detta gör att nästan hälften av eleverna har för låg 

syretillförsel till hjärnan för att orka med skolarbetet under en vanlig dag och 

förbrukar sin dagsenergi bara genom att ta sig till skolan eller att delta i en 

idrottslektion. I förlängningen menar Wästlund att elevernas livsstil blir ett hot 

mot deras möjligheter att ta till sig kunskap. Som en lösning på detta beskriver 

hon en önskan om en skolform, som i många delar påminner om folkhögskolan 

såsom den beskrivs av Paldanius (2014) (Wästlund, 2015). Därför ser jag 

Wästlunds forskning som intressant att referera till i detta arbete.   

I skriften Omdöme med omdöme (2001) har Georg Karlsson, utbildad 

folkhögskollärare och lärare vid folkhögskollärarprogrammet, sammanställt en 

studie om folkhögskolans studieomdömen. Dessa ser jag som en viktig del för 

förståelsen av det pedagogiska arbetet vid folkhögskolornas Allmän kurs. 

Studieomdömet skiljer sig från den traditionella betygssättningen genom att det 

inte är en tillbakablick på redan avklarade studieresultat utan syftar framåt mot 

förmågan att klara högre studier. Varje deltagare får endast en sammanfattande 

siffra med förklarande skriftlig bedömning av sin studieförmåga i det slutliga 

studieomdömet. Studieomdömet ges via en sjugradig skala, fördelad mellan 1 och 

4 med halvsteg emellan och med beteckningar från mindre god studieförmåga till 

utmärkt studieförmåga. Vad som bedöms i studieomdömet har sammanfattats i 

fyra punkter och ska spegla den studerandes kunskaper, färdigheter och 

utveckling av dessa och dessutom förmågor som analys, bearbetning och 

överblick, ambition, uthållighet och förmåga att organisera sina studier samt 

social- och samarbetsförmåga (Karlsson, 2001; www.folkbildningsradet.se). Efter 

att ha studerat på Allmän kurs i ett eller flera år beroende på tidigare förkunskaper 

och fullgjort en omdömesberättigad kurs, har deltagaren rätt till en grundläggande 

behörighet för högskolestudier motsvarande gymnasieskolans kärnämnen. 

(Karlsson, 2001; www.folkbildnigsradet.se). I sin studie har Karlsson sänt ut 

enkäter till ett 30- tal skolor runt om i landet och även kompletterat detta genom 

att intervjua både lärare och deltagare vid ytterligare två skolor. I undersökningen 

förklarar Karlsson folkhögskolans historiska tradition och framväxt och hur 
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studieomdömessättningen tagit form och blivit en etablerad bedömningsmetod för 

folkhögskolans Allmän kurs. 

Sammanfattning 

Folkhögskolan har en 150 årig tradition och är en fri skolform som i första hand 

vänder sig till vuxna.  Folkhögskolan vill och har fått uppdrag från staten att vara 

ett alternativ till den traditionella och i många fall teoretiska skolan. Inom 

folkhögskolan har man alltid arbetat för att ge varje människa möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Samtalet och dialogen är 

speciellt utmärkande inom skolformen samtidigt som målet är att all undervisning 

ska innehålla både praktiska och teoretiska kunskapsformer. Folkhögskolan sätter 

inte traditionella betyg, utan har fått statlig befogenhet att utfärda ett 

studieomdöme som ger behörighet till vidare studier vid högskola eller 

universitet. 

Teori 

Syftet med min uppsats är bland annat att undersöka uppfattningen om den 

pedagogiska verksamheten vid folkhögskolornas Allmän kurs. Folkhögskolan 

anser att samtalet och dialogen är viktiga delar i undervisningen, samtidigt som 

det i folkhögskolans pedagogik förordas både praktiska och teoretiska 

kunskapsformer. Under min tid på Folkhögskola, både som deltagare och lärare, 

har jag personligen upplevt att skolan i många fall tenderar att bli ett eget litet 

samhälle. Speciellt när skolan har ett internat. Med vetskap om detta ser jag den 

sociokulturella teorin som en bra utgångspunkt för min studie.  

För att genomföra en pedagogisk verksamhet krävs alltid någon form av 

planering, vilket gör att jag som ett andra teoretiska verktyg valt att beskriva 

folkhögskolornas arbetsformer med hjälp av läroplansteori. Folkhögskolan har 

ingen enhetlig läroplan utan varje skola är fri att forma sin verksamhet utifrån 

varje skolas huvudmannaorganisation och den egna ideologin. Med läroplansteori 

som verktyg bedömer jag mig kunna få en djupare förståelse för folkhögskolornas 

traditionella och nutida arbetsformer. 

Sociokulturell teori 

I det sociokulturella perspektivet är det samspelet mellan individen och 

kollektivet som blir grunden för det som studeras, menar Roger Säljö, professor 

emeritus inom pedagogisk psykologi, i boken Lärande i praktiken – ett 

sociokulturellt perspektiv (2000). Lärande och kunskap lever först i samspelet 

mellan människor, i de förväntningar som ställs och i de traditioner som 
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genomförs, för att sedan bli en del av en individs tänkande och handlande. 

Kunskap blir därmed en nödvändighet för alla människor för att tillsammans 

kunna skapa ett levande samhälle (Säljö, 2000).  

Peter L Berger, professor i sociologi och Thomas Luckman, sociolog, beskriver i 

boken Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet (1979) att det en människa anser rätt och riktigt i sitt sammanhang 

kanske inte uppfattas på samma sätt i en annan miljö. Eftersom det liv en person 

lever uppfattas som en sanning är det därför inte lätt att ställa sig vid sidan om och 

studera de uppfattningar som är vedertagna i det egna samhället (Berger & 

Luckman, 1979).  

Beroende på var individen befinner sig påverkas hen av de människor som finns i 

familjen och samhället, det språk som talas och de vardagliga sysslorna. Därför 

kan det för många deltagare som börjar på en folkhögskola - och kanske flyttar 

hemifrån för första gången i livet – upplevas jobbigt att möta allt det nya.  

Under tiden på folkhögskolan är det inte ovanligt att en deltagare förändrar sin 

uppfattning och därmed går emot den sociala bakgrundsuppfattning som ansetts 

naturlig under uppväxten. Beroende på deltagarens bakgrund eller kultur kan 

individen medvetet eller omedvetet blir en förrädare mot sig själv. En sådan 

värderingsförändring kan för en del innebära att de inte klarar av att slutföra sina 

studier medan någon annan inser sig klara av mer än vad som förväntats (Berger 

& Luckman, 1979). 

Oftast är antaganden om sättet att förmedla lärande så inbyggt i läroböcker, 

traditioner och lokaler att det för många lärare är svårt att tänka sig andra 

alternativ. I den traditionella skolan tränas oftast den logiska och teoretiska 

kunskapsformen, medan de människor som kanske skulle känna sig mer bekväma 

i en praktisk lärlingssituation inte ges samma utrymme. Beroende på vilka idéer 

om kunskap som för tillfället dominerar kommer även den undervisning som 

förespråkas för tillfället att dominera i skolan. Därför är det viktigt att inte se 

lärande som en entydig företeelse och även intressant att studera folkhögskolans 

metoder, eftersom den förordar ett arbetssätt där både praktiska och teoretiska 

inslag bör förekomma (www.folkhögskola.nu; Säljö, 2000). 

Läroplansteori, undervisning och kunskap 

Idag räknas kunskap som en mänsklig rättighet och en nödvändighet för att klara 

sig i det moderna samhället. I Boken om pedagogerna (1988) skriver Lars 

Svedberg, professor emeritus i pedagogik & Monica Zaar, filosofie kandidat i 

pedagogik, att beroende på vilken tidsperiod man lever i eller vilken pedagogisk 



13 

bakgrund som förespråkas så finns det variationer kring hur undervisningen ska 

organiseras och vilken metod som för tillfället anses bäst.  

Även om alla samhällen värderar kunskap på olika sätt, konstaterar Svedberg & 

Zaar (1988) att den logiska, teoretiska och abstrakta kunskapsformen idag ofta 

värderas högre och ges ett större utrymme än den nyttoinriktade och mer 

handfasta (Svedberg & Zaar, 1988). De människor som kanske skulle känna sig 

mer bekväma i en praktisk lärsituation får därmed inte samma möjligheter att 

utvecklas i skolan. Kunskapens värde tycks därför bestämmas av vilken sorts 

kunskap det handlar om och sitter inte i hur lång tid det tar att förvärva de olika 

kunskapsformerna (Svedberg & Zaar, 1988; Säljö, 2000).  

Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik, förklarar i boken Att organisera 

omvärlden – En introduktion till läroplansteori (1989), att en organiserad 

undervisning, till skillnad från så kallad imitationsinlärning i det dagliga livet, 

alltid innehåller någon form av skriven text/läroplan som ger styrning och kontroll 

över vad som ska läras ut (Lundgren, 1979). Folkhögskolans Allmän kurs är 

jämställd med gymnasieskolan, med den skillnaden att det inte finns någon 

enhetlig läroplan gemensam för alla folkhögskolor. När det gäller Allmän kurs 

finns dock vissa statliga regler att hålla sig till som alla folkhögskolor utgår från. 

Därför kan man ändå tala om en form av läroplan även inom folkhögskolan 

(Landström, 2004; www.folkhogskola.nu; www.folkbildningsradet; Paldanius, 

2014; www.regeringen.se).  

I boken Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori (2012) förklarar 

Göran Linde professor emeritus i pedagogik hur ordet läroplan kan föra tankarna 

till ett färdigt dokument med officiella och föreskrivna mål som förväntas ska gå 

att uppfylla i undervisningen. Linde förtydligar att engelskans curriculum ofta 

översätts med det svenska ordet läroplan, men att begreppet läroplan kan tolkas ur 

ett vidare perspektiv (Linde, 2012; Lundgren, 1979).  

I och med att nya upptäckter och tankar kring undervisning görs, kommer 

kunskap och vad som anses viktigt hela tiden att förändras. Därför kan kunskap ur 

ett vetenskapligt perspektiv beskrivas som en definition på något som samhället 

för tillfället ser som sanning. Den kunskap som skolan förväntas att läras ut kan 

därmed anses vara en färskvara (Gustavsson, 2002; Linde, 2012).  

För att förklara hur en läroplan byggts upp krävs att det skapas en övergripande 

bild av samhällets nutida uppfattning om utbildning. Det vill säga; vad som ska 

anses som viktig kunskap, vilka ämnen som ska läras ut och i vilken omfattning 

dessa ämnen ska studeras. I nutid fokuseras mycket av inlärningen på den 

http://www.folkhogskola.nu/
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enskilda individen, vilket gör att det behöver skapas ett samspel mellan själva 

undervisningen och inlärningsprocessen. En läroplan skulle därför grovt räknat 

oavsett skolform, kunna beskrivas i tre delar: mål, innehåll och 

undervisningsmetod (Lundgren, 1979).  

Mål: I denna del formuleras målet för utbildningen och skapas den grundläggande 

struktur som beskriver vilka värderingar, kunskaper och erfarenheter som 

undervisningen bör genomsyras av.  

Innehåll: Denna del beskriver mer konkret vad läraren ska undervisa om, vilken 

metodik som bör användas och hur kunskapen ska kunna kontrolleras och 

utvärderas.  

Undervisningsmetod: I denna del organiseras själva utbildningen och beskriver 

mer i detalj vilka metoder som bör ingå i själva undervisningsprocessen 

(Lundgren, 1979; Linde, 2012).  

Oavsett hur en läroplan formuleras och byggs upp, finns det alltid individuella 

ramar som verksamheten måste ta hänsyn till och som påverkar hur 

undervisningen kommer att genomföras. Edmund Knutas, lektor i pedagogik, 

beskriver i avhandlingen Mellan retorik och praktik (2008) på vilket sätt en 

läroplan kan användas för att tolka hur undervisningen i skolan kan uppfattas. 

Läroplansteorin, menar Knutas (2008) behandlar de yttre och inre ramar som 

påverkar lärarens möjligheter att genomföra sin undervisning. Ramarna både 

begränsar och möjliggör undervisningen. De yttre ramarna är till exempel lokaler, 

ekonomi, administration, elevsammansättningen, styrdokument och andra faktorer 

som inte läraren kan påverka, medan de inre ramarna är lärarens egen uppfattning 

om de yttre ramarna och beror på lärarens personliga bakgrund och egna 

erfarenheter, vilket ligger till grund för vad läraren anser vara klokt och förnuftigt. 

Beroende på hur läraren tolkar sin roll som lärare, hur skolformen av tradition 

presenteras, hur läraren uppfattat styrdokumenten och lärarens egen uppfattning 

om de deltagare som finns i klassrummet och så vidare, kommer den pedagogiska 

verksamheten att genomföras på olika sätt även om alla lärare utgår från en och 

samma läroplan (Knutas, 2008).  

John Goodlad, professor emeritus, var inne på liknande tankegångar när han 

tillsammans med sina forskarkollegor publicerade boken Curriculum inquiry. The 

Study of curriculum Practice (1979), där de förklarar läroplanens funktion i 

praktiken och den problematik en läroplan kan medföra. De presenterar en teori 

kring synen på läroplanen som begrepp och menar att den formellt godtagna 

läroplanen alltid uppfattas på olika sätt beroende på vem som läser, hur läraren 
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uppfattar den eller hur eleverna påverkas av den. Mycket av det som författarna av 

en läroplan ser som det ideala, tydliga och självklara kommer att förändras när 

läroplanen kommer till användning.  Om man ser en läroplan på det sättet, menar 

Goodlad, existerar det i den praktiska verkligheten flera olika läroplaner istället 

för endast den formellt nedskrivna (Goodlad, 1979). 

I boken presenteras en femgradig uppdelning:  

Ideological Curricula (ideologisk läroplan) 

Formal Curricula (formell läroplan) 

Perceived Curricula (uppfattad läroplan) 

Operational Curricula (genomförd läroplan) 

Experiential Curricula (upplevd läroplan)  

Den ideologiska läroplanen beskrivs som den skola staten i den bästa av världar 

anser vara idealet, men beroende på eleverna, lärarna och vilken pedagogik som 

används är det orealistiskt att tänka sig att läroplanen kan genomföras i 

oförvanskad form.  

Den formella läroplanen ses som den officiella, det vill säga de samlade 

styrdokument där skollagen, förordningar och andra nationellt antagna dokument 

finns representerade och är sanktionerade.  

Den uppfattade läroplanen är till exempel hur det lokala arbetslaget uppfattar att 

läroplanen ska tolkas eller hur föräldrarna uppfattar att undervisningen bör 

genomföras.  

Den genomförda läroplanen syftar på hur undervisningen och skolans verksamhet 

faktiskt ser ut och genomförs av lärarna.  

Den upplevda läroplanen hänvisar till hur eleverna uppfattar undervisningen och 

är svårast att undersöka eftersom det kan vara svårbedömt ifall elevernas svar är 

sanna eller om de getts med en taktisk baktanke (Goodlad, 1979).  

Folkhögskolan i ljuset av Goodlads teori 

Om folkhögskolan tolkas utifrån Goodlads läroplansteori, skulle den ideologiska 

läroplanen kunna ses som folkhögskolans historiska tradition. Det vill säga en 

skolform där Grundtvig önskade att varje människa skulle få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna villkor och att undervisningen skulle vara ett alternativ 

till den traditionella skolan och bygga på folkliga traditioner och kristen grund. I 

de Svenska grundtankarna ville man speciellt betona samtalet och dialogen, 

samtidigt som man också ville att undervisningen skulle innehålla praktiska, 

teoretiska och gärna estetiska kunskapsformer, vilket vi historiskt sett tydligt kan 

konstatera att skolformen innehållit (Marcusdotter, 2005; Hartman, 2014). 
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Den formella läroplanen kan jämföras med den information som ges från 

Folkbildningsrådet. Det vill säga de krav och förhållningsregler som staten satt för 

folkhögskolans verksamhet, samt den bedömning som ingår i Studieomdömet. 

Den formella läroplanen skulle även kunna vara varje enskild skolas policy, 

verksamhetsplan och den ideologi skolans huvudman har som utgångspunkt, samt 

skolans individuellt formulerade stadgar. 

Den uppfattade läroplanen kan vara hur de anställda på skolan uppfattar 

folkhögskolans ideologi, undervisningsmetoder och pedagogiska tanke, men kan 

även ses utifrån hur de uppfattar kraven på Allmän kurs att vara en med 

gymnasieskolan jämställd utbildning.  

Den genomförda läroplanen beror på hur lärarna genomför själva undervisningen. 

En lärare med goda kunskaper om folkhögskolans pedagogik och historiska 

traditioner kommer att se på folkhögskolans utbildningsverksamhet på ett sätt, 

medan  en lärare från den traditionella utbildningsformen, som kanske inte heller 

har så stora kunskaper om folkbildningens traditioner sedan tidigare, kommer att 

tolka den på ett annat. Beroende på vilka som finns med i lärarlaget, skolans 

struktur, urformning och vilken bakgrund skolans rektor har, så påverkar allt detta 

tillsammans hur lärarlaget kommer att resonera och genomföra den pedagogiska 

verksamheten vid folkhögskolan.  

Oavsett hur lärarna genomför utbildningen kan beskrivningen av den upplevda 

läroplanen som deltagare formulerar, bli densamma vid en utvärdering.  

Metod 

I denna uppsats har jag i litteraturstudier fördjupat mig i folkhögskolans historiska 

bakgrund (ideologiska läroplan), traditioner och nutida forskning. Jag har också 

via intervjuer med sju folkhögskolerektorer försökt få en inblick i några 

folkhögskolors pedagogiska grund och arbetssätt, det vill säga folkhögskolornas 

uppfattade och genomförda läroplaner. 

Som teoretiska verktyg har jag använt mig av den sociokulturella teorin som 

utgångspunkt, samt läroplansteori som analytiskt verktyg. I analysen har jag 

speciellt fördjupat mig i Goodlads (1979) läroplansteoretiska modell.  

Litteraturstudien har omfattat ett flertal rapporter och undersökningar som handlar 

om folkhögskolan. Jag har även hämtat faktauppgifter från Folkbildningens 

informationssidor på internet. De författare och den litteratur jag använt mig av 

har presenterats under rubriken Litteraturöversikt. Sammanställning och analys av 

litteraturen och från internetsidor inhämtad aktuell fakta om folkhögskolan, har 

jag presenterat under rubriken Resultat. 
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För att få svar på hur olika folkhögskolor kan arbeta idag har jag via telefon 

intervjuat sju rektorer, samtliga med olika huvudmän. Informanternas svar har jag 

analyserat genom att söka efter, mönster, likheter och olikheter. Dessutom har jag 

jämfört deras svar med tidigare forskning och tolkat dem utifrån Goodlads 

läroplansbegrepp. I resultatdelen har jag sammanställt och redovisat vad jag 

kommit fram till.  

Avgränsning och definitioner 

Eftersom varje folkhögskola är ansvarig för sin egen verksamhet och därför 

upprättar sitt eget styrdokument, finns inget enhetligt dokument att utgå ifrån 

annat än de allmänna krav som staten satt upp för folkhögskolornas verksamhet. 

Av den anledningen har jag valt att i uppsatsen inte fördjupa mig i de enskilda 

skolornas dokument.  

När det gäller de informanter Lena Sjöman refererat till i boken Folkhögskolans 

praktiker i förändring (2009)  har de personerna tidigare varit lärare vid 

Folkhögskollärarutbildningen, folkhögskoleinspektörer, rektorer och lärare. För 

att förenkla titlarna bland hennes informanter har jag valt att gemensamt benämna 

Sjömans folkhögskoleföreträdare som: Sjömans före detta rektorer. 

För att inte förväxla Sjömans före detta rektorer med de rektorer jag personligen 

intervjuat, har jag, så långt det varit möjligt kallat mina nutida rektorer för: mina 

informanter. 

Den traditionella gymnasieskolan benämns i många fall endast som 

gymnasieskolan. 

Urval, datainsamling och etiska hänsyn i samband med 

intervjuerna  

För att kunna bilda mig en uppfattning kring hur det pedagogiska arbetet ser ut på 

Allmän kurs vid olika folkhögskolor, har jag att kontaktat sju stycken 

folkhögskolerektorer och via telefonintervjuer genomföra en kvalitativ studie. 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor för att försöka få en så 

verklighetsnära bild som möjligt av det pedagogiska arbetet vid skolornas Allmän 

kurs. Som stöd för mitt val av undersökningsmetod har jag använt mig av Jan 

Trosts bok (2011) Kvalitativa intervjuer och Martyn Denscombe (2016) 

Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna.  

Jag började med att via mail skicka ut ett informationsbrev till några slumpvis 

utvalda skolor spridda över hela landet, alla med olika huvudmän. I mailet fick 
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skolans rektor förfrågan om möjligheten fanns att ställa upp för en telefonintervju. 

I följebrevet beskrev jag tanken med mitt arbete, gav information om de etiska 

riktlinjer som finns för den här typen av forskning och gav rektorerna möjlighet 

att ställa frågor och/eller avböja sin medverkan (se bilaga 1). Jag valde att endast 

intervjua skolornas rektorer eller studierektorer eftersom en rektor har det 

övergripande pedagogiska ansvaret för all undervisning på skolan och därmed 

äger en helhetsbild över skolans och den Allmänna kursens verksamhet. Det 

förekommer att rektorer undervisar på Allmän kurs, vilket även några av mina 

informanter gör eller tidigare gjort. 

Det frågeformulär jag sammanställt hade en semistrukturerad form med inriktning 

på Allmän kurs. Frågorna hade en öppen struktur, det vill säga frågor utan i 

förväg givna svarsalternativ och som det inte heller gick att svara ja eller nej på. 

Detta för att lättare kunna föra ett samtal kring det pedagogiska arbetet vid 

Allmän kurs och samtidigt få en förståelse för hur de på skolorna resonerat kring 

olika frågor (Trost, 2011; Denscombe, 2016).  

Med de frågor jag sammanställt (se bilaga 2) ville jag få information om själva 

skolorna, skolornas arbetssätt, samt rektorernas och den pedagogiska personalens 

folkbildningsbakgrund. Jag önskade även höra vad rektorerna anser skiljer 

folkhögskolan från den traditionella gymnasieskolan eller andra 

utbildningsformer. Min avsikt var att locka fram en så bred bild som möjligt av 

deras pedagogiska arbete för att sedan kunna jämföra detta med folkbildningens 

ideologiska läroplan.  

Telefonintervjuerna varade mellan 40 och 70 minuter. Vid intervjutillfällena hade 

jag frågeformuläret framför mig som ett stöd till det förhållandevis fria samtalet 

kring folkhögskolans verksamhet. För att få så spontana svar som möjligt valde 

jag att inte dela med mig av frågorna i förväg. Frågorna markerade med fetstil i 

bilagan använde jag som huvudfrågor medan underfrågorna endast användes som 

utfyllnad för min egen skull och som stöd för vårt samtal. Under intervjuerna 

antecknade jag allt som sades och renskrev varje enskild intervju direkt efter att 

samtalet avslutats.  

Resultat  

Folkhögskolans framväxt, ideologisk läroplan samt 

folkhögskolan idag 
I detta avsnitt vill jag beskriva folkhögskolans ideologiska läroplan, det vill säga 

folkhögskolans framväxt och hur de första pionjärerna önskade att skolformen 

och den pedagogiska grundtanken skulle vara.  
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Folkhögskolan grundades av N J F Grundtvig i Danmark i mitten av 1800-talet. 

Tanken var att undervisningen skulle bli ett alternativ till den traditionella 

skolformen och bygga på folkliga traditioner och kristen grund (Gustavsson, 

1992, 2009). Den första Svenska folkhögskolan grundades 1868 och i takt med att 

folkrörelserna växte fram började även folkbiblioteken, studiecirkelverksamheter 

och andra folkbildande träffpunkter byggas upp. Eftersom folkbildningen och 

folkhögskolorna har samma ursprung kom den svenska folkhögskolan att utgå 

från studiecirkelns undervisningsidé (Gustavsson, 1992).  

Folkbildningen och folkhögskolan har traditionellt sett alltid arbetat för att varje 

människa ska ges möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och villkor 

(Gustavsson, 2009). 

Skolformen vände sig från början främst till bondpojkar som på grund av 1800-

talets industriutveckling, behövde moderna kunskaper i både teori och praktik för 

att kunna sköta den egna gården. I början av 1900-talet kom folkhögskolan även 

att vända sig till kvinnor som fick en liknande utbildning men med inriktning mot 

hushåll och textilt arbete.  Enligt Gustavsson har folkhögskolan haft en viktig roll 

för den demokratiska framväxten där grundtanken alltid varit att förena det 

moderna och traditionella med upplysning, bildning och strävan efter jämlikhet 

(Gustavsson, 2009). Det demokratiska engagemanget har utvecklats genom att på 

skolorna arbeta med skolråd och att organisera en verksamhet där deltagarna ges 

möjlighet att påverka undervisningen (Gustavsson, 1992, 2009; Marcusdotter, 

2005).  

Idag benämns den ursprungliga kursen Allmän kurs och ska anses jämbördig med 

gymnasieskolan. Utbildningen är öppen för alla och en etablerad och alternativ 

skolform inom både vuxenutbildningen och den fria folkbildningen. 

Folkhögskolan har sedan 1958 genom sin Allmänna kurs rätt att utfärda 

behörighet för fortsatta studier inom Universitet eller högskola, samtidigt som 

skolformen har statlig rätt att formulera sina egna studieformer (Karlsson, 2001). 

De som läst in en behörighet och fått ett studieomdöme från folkhögskolan prövas 

vid antagning till universitet eller högskola i en egen urvalsgrupp 

(www.regeringe.se).  

Den pedagogiska grundtanken 

Den svenska Folkhögskolans pionjärer Ellen Key, Hans Larsson, Oscar Olsson 

och Rickard Sandler menade att målet på vägen mot ett bättre samhälle var att 

erbjuda bildning och personlighetsutveckling till den enskilde individen. Speciellt 

Hans Larsson och Ellen Key ansåg att estetiska uttryckssätt och liknande 
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kunskaper fyllde en viktig funktion för alla människor och menade att praktiska, 

estetiska och teoretiska inslag tillsammans gav den bredaste allmänbildningen 

inför det vuxna livet. I folkhögskolans tradition har därför nyttoinriktade och 

slöjdinspirerade arbetssätt i kombination med boklig kunskap och dialog alltid 

förordats i undervisningen (Gustavsson, 1992, 2009). Speciellt de kvinnliga 

kurserna hade en starkt nyttoinriktad verksamhet med betoning på 

självverksamhet och praktiska färdigheter och där man ansåg att ”läsning och 

skrivning kommer med i förbifarten” (Marcusdotter, 2005: 55).  

Utifrån Goodlads teori skulle pionjärernas kunskapssyn kunna ses som 

folkhögskolornas ideologiska läroplan. Enligt nutida forskning vill folkhögskolan 

även idag poängtera en ämnesöverskridande arbetsform där det praktiska och 

manuella bör genomsyra all undervisning oavsett vilket ämne som studeras 

(Gustavsson, 1992, 2009; Marcusdotter, 2005; Landström, 2004; Hartman, 2014).  

I det hänseendet finns den historiska traditionen och det som skulle kunna 

betraktas som folkbildningens ideologiska läroplan fortfarande med, i både den 

formella och den uppfattade läroplanen. 

Linde beskriver två undervisningsmetoder; katederundervisning där 

ämneskunskaperna mäts enbart med kunskapsprov och skrivningar, samt en av 

lärarlaget samplanerad undervisning som sker med utgångspunkt i en tematisk 

och ämnesövergripande metod (Linde, 2012). Båda dessa undervisningsformer 

förekommer inom både gymnasieskolan och folkhögskolan (Abrandt Dahlgren, 

Carlsson, 2009). Tre av de sju skolor jag fått information ifrån arbetar med 

tematiska metoder under hela skolåret. De andra skolorna uppger att de har en 

mer traditionellt gymnasieliknande Allmän kurs där samtalet och dialogen är en 

mycket viktig del av undervisningen, men att tematiska metoder används vid 

enstaka tillfällen eller under några veckor om året.   

I samtalet och dialogen skapas sociokulturella resurser som via interaktionen i 

klassrummet förs vidare från individ till individ (Säljö, 2000). Om vi för över 

denna tanke till folkhögskolan så tar lärarna kollektivet som utgångspunkt när de 

sedan fokuserar på den enskilde deltagaren.  

Kollektivet är därför både utgångspunkt och mål medan individen är medel och 

mål (Paldanius, 2014: 61).  

Mina informanter menar att eftersom folkhögskolan vänder sig till vuxna 

deltagare som alla bär med sig tidigare erfarenheter, finns det sammantaget i 

klassen en stor gemensam kunskap som deltagarna delar med sig av. Fem av 

informanter beskriver att de erbjuder extra lärarhjälp som kan stötta deltagare som 
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har behov av det. Linde (2012) menar att det vid temaundervisning blir 

deltagarnas personliga växt som står i centrum när målet är att de ska integreras 

mer i skolarbetet. I bedömningen läggs då inte fokus på provresultat, utan i 

förmågan till samarbete och social kompetens (Linde, 2012).  Flera av mina 

informanter beskriver hur och varför de arbetar utifrån ett ämnesövergripande och 

temabaserat arbetssätt. Med ett citat från en av dessa informanter, tydliggörs 

folkhögskolornas arbetsmetoder: 

Med vårt Temaupplägg försöker vi att bryta tänket från gymnasieskolan och inrikta 

oss mer på lärandet än att enbart checka av att uppgiften är gjord för att få ett 

betyg. Ett betyg från gymnasiet tittar bakåt på hur eleven klarat sina tidigare 

uppgifter, medan vårt omdöme inte är ett betyg, utan en framåtsträvande prognos 

över hur vi uppfattar att den här deltagaren kommer att klara sina högskolestudier. 

Utifrån min forskning och med stöd i andra studier kan jag konstatera att även om 

många folkhögskolor arbetar ämnesövergripande och i temaform, har Allmän kurs 

i många fall allt mer fått en traditionellt gymnasial prägel. Detta har i vissa fall 

medfört prov eller andra kunskapstester, som inte ansetts tillhöra folkhögskolan 

(Sjöman, 2009; Karlsson, 2001).  Sedan folkhögskolan startade har även nya 

elevgrupper tillkommit vilket gjort att flera specialkurser inrättats, inte sällan med 

praktisk inriktning, vilket medfört att Allmän kurs på sikt kommit att tappa större 

delen av de praktiska delarna som istället förts över till det man inom 

folkhögskolan kallar Särskild kurs. Denna förändring har inneburit att många 

deltagare som valt de specialinriktade kurserna fått större möjlighet att fördjupa 

sig i ett speciellt ämne mot en eventuellt tänkt yrkesbana, medan de deltagare som 

läser på Allmän kurs däremot fått försämrade möjligheter att lära sig denna typ av 

kunskap. I många fall har dessutom de behörighetsgivande ämnena fått allt större 

utrymme så att skolornas egen profil i många fall kommit i bakgrunden (Hartman, 

2014; Landström, 2004; Marcusdotter, 2005; Gustavsson, 2009).  

Folkhögskola och slöjd 

Folkhögskolans pionjärer menade att slöjdämnet, skapandet, fantasin och det 

estetiska uttryckssättet bidrar till att bilda och öka förmågan att tillvara ta hela 

människan (Gustavsson, 1992). Detta visade sig i att den tidiga folkhögskolan 

hade en välutvecklad slöjdundervisning där hantverksskickligheten inom både 

hård och mjuk slöjd väl tålde att jämföras med andra slöjdskolor som till exempel 

Handarbetets Vänner (Hartman, 2014; Marcusdotter, 2005). 

Ordet Slöjd kommer från det fornsvenska ordet slöghþ och betyder slughet, 

flitighet, kunnighet och klokhet, det vill säga beskrivande egenskaper hos en 

hantverkskunnig och flink person som både är skicklig och påhittig (Johansson, 
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2014). En liknande uppfattning hade även pionjärerna, då de menade att när man 

arbetar med slöjd eller annat praktiskt arbete ökas den allmänna förmågan och den 

teoretiska bildningen genom resonemanget kring hur ett konkret problem kan 

lösas (Marcusdotter, 2005).  

Sven Hartman konstaterar att i takt med Skolöverstyrelsens krav på studieplaner, 

kurslitteratur och teoretiska moment för att stadsbidragen ska gälla så har den 

skapande verksamheten inom folkhögskolan minskats medan de teoretiska 

momenten fått en större plats (Hartman, 2014). Även Gustavsson konstaterar detta 

fenomen då han skriver att:  

Den kunskap som finns i praktiska verksamheter benämns inte som kunskap 

(Gustavsson, 2002: 23). 

Enligt Johansson (2002) integrerar slöjden både det manuella och intellektuella då 

man i tillverkningsprocessen får kunskap om materialet och den tid det tar att 

tillverka föremålet. Samtidigt menar hon att processen även kan ge 

självkännedom, uthållighet och en djupare förståelse om oss själva. Hon menar 

vidare att det i vårt västerländska samhälle idag inte finns behov av 

hantverksskicklighet i samma utsträckning som tidigare. Detta gör att det fysiska 

och det praktiskt finmotoriska arbetet sjunker både i värde och i konkreta faktiska 

kunskaper. När de praktiska sysslorna inte behövs minskar inte bara handens, 

kreativitetens och hantverkets konst, utan även den motoriska förmågan i 

kroppen. När dessa förmågor krymper kan det även leda till en oförmåga att lösa 

praktiska problem (Johansson, 2002). 

Wästlund är inne på en liknande uppfattning när hon konstaterar att många 

ungdomar frågar efter mer tid för samtal med lärarna och att många på grund av 

låg social kontakt lider av psykiska problem. Därför anser hon att behovet av en 

varierande och fysisk undervisning är en förutsättning för att eleverna ska ha ork, 

energi och förmåga att kunna ta till sig kunskap (Wästlund, 2015).  

Även om slöjden vid folkhögskolan minskats, så finns den fortfarande i någon 

form vid alla de skolor jag kontaktat. Detta har även uppmärksammats av 

Paldanius och Alm, som konstaterat att det förekommer fler praktiska inslag i 

folkhögskolornas undervisning än i den traditionella gymnasieskolan (Paldanius 

& Alm, 2009). Så ifall Wästlunds slutsatser stämmer kan det vara en förklaring 

till varför många deltagare vid folkhögskolan klarar av att läsa in en behörighet 

till högskolan trots att de inte klarat det i gymnasieskolan.  
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Folkbildningsrådet skriver i skriften Vägval och Vilja: 

”Folkbildningen ska stå öppen för alla. Det är också viktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv. Inom folkbildningen ser vi det konkret när deltagare tar steget 

från passivitet till aktivitet, från stillasittande till rörelse, från isolering till 

gemenskap och från vilsenhet till sammanhang”  

(www.folkbildningsradet.se 2016-08-30). 

Både Gustavsson och Säljö menar att kunskap inte enbart sitter i huvudet utan kan 

visa sig genom flera uttryckssätt och språk än det talade ordet och blir på så vis en 

aktivitet som sätter sig i kroppen och kan både brukas och användas. Därför bör 

även olika kunskapsformer anses viktiga att försvara i skolans läroplaner oavsett 

skolform (Gustavsson, 2002; Säljö, 2000). 

I den senaste läroplanen från 2011 ser Linde en strävan efter att upplösa 

statusskillnaden mellan de praktiska och teoretiska utbildningarna så att de ska 

anses mer likvärdiga (Linde, 2012). Detta skulle i så fall kunna bana väg för en än 

mer varierad undervisning även vid folkhögskolorna. Dessa skulle då åter kunna 

införa Allmän kurs med till exempel slöjdliknande ämnen eller andra nytto- eller 

yrkesförberedande inslag
2
.  

Invandrargrupper och deltagare med funktionsnedsättningar 

Inom folkhögskolan har man med utgångspunkt från den ideologiska läroplanen, 

alltid varit öppen för att alla människor oavsett tidigare kunskaper ska känna sig 

välkomna till folkhögskolan och därför bedrivit en verksamhet där undervisningen 

utgår från deltagarnas tidigare kunskaper.  

I folkhögskolan möts en stor blandning av människor, där en del läser enbart för 

sin egen skull medan andra har målet att läsa vidare på högskola eller universitet. 

Vissa läser Allmän kurs, medan andra går en Särskild kurs (www.regeringen.se).  

Det samhälle vi lever i och känner oss trygga med har skapats av de människor 

som finns omkring oss, det språk som talas och i de vardagliga sysslorna, vilket vi 

upplever som vår naturliga verklighet. Detta innebär att vår tillvaro även kommer 

att förändras beroende på vilka människor vi möter (Berger & Luckman, 1979; 

Säljö, 2000).  

När en person hamnar i ett nytt sammanhang, som till exempel vid en flytt till en 

folkhögskola med internat och det där skapas en situation där nya beslut måste 

                                                 
2
 Kriterier för Allmän kurs, se bilaga 3. www.folkbildningsradet.se (hämtad 2016-09-01).  

http://www.folkbildningsradet.se/
http://www.folkbildningsradet.se/
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fattas, kan det uppstå inre personliga konflikter. Beroende på personens bakgrund 

eller kultur kan dessa beslut och kanske även värderingsförändringar, för en del 

innebära att de får svårigheter med sina studier medan någon annan upplever en 

upprättelse (Berger & Luckman, 1979). 

Under de senaste decennierna har deltagarsammansättningen på Allmän kurser 

tydligt förändrats, speciellt efter 1998 års statsbidragsförordning gällande 

folkhögskolans verksamhet, där uppdraget från staten att utjämna 

utbildningsklyftor tydliggörs. I förordningen poängteras särskilt att de med låg 

eller ingen utbildning ska få företräde till folkhögskolans kursutbud. Extra 

betydelsefull har denna förordning blivit för utbildningsmässigt socialt och 

kulturellt missgynnade personer, arbetslösa samt personer med utländsk bakgrund 

och/eller funktionsnedsättning (Landström, 2004; www.riksdagen.se). I bilaga 3 

presenteras statens kriterier för Allmän kurs, vilka skulle kunna anses vara en del 

av den formella läroplanen. Eftersom folkhögskolan specifikt ska vända sig till 

människor med låg eller ingen utbildning och till socialt och kulturellt 

missgynnade grupper är en stor del av folkhögskolans deltagare idag mindre 

studiemotiverade än tidigare. Bland deltagarna upplever många även en känsla av 

oro eller stress samtidigt som sociala problem är vanligt förekommande. Det 

ökande antalet deltagare som inte klarat gymnasieskolan, lider av personliga 

problem, har inlärningssvårigheter eller kommer från en annan kulturell bakgrund, 

kan tillsammans innebära problem i undervisningen vilket i sin tur ökar lärarnas 

arbetsbelastning. I vissa fall kan även gemenskapen i gruppen störas av detta och 

även den något odefinierbara folkhögskoleandan (Paldanius & Alm, 2009; 

Paldanius, 2014; Abrandt Dahlgren & Carlsson, 2009; Gustavsson, 2009; 

www.regeringen.se).  

I regeringens översyn av folkhögskollärarutbildningen 2015, konstateras att: 

”Folkhögskolorna har anpassat sig till förändringar i samhället och till människors 

olika behov, vilket bland annat avspeglas i vad skolorna undervisar om, hur 

undervisningen går till och vilka skolorna samverkar med” (www.regeringen.se 

hämtad 2016-09-14).  

Sammanfattning 
När Folkhögskolan etablerades var grundtanken att undervisningen skulle bli ett 

alternativ till den traditionella skolformen (Gustavsson, 1992, 2009). Inom den 

svenska folkhögskolan har målet alltid varit att förena det moderna och 

traditionella med upplysning, bildning och strävan efter jämlikhet. Historiskt sett 

har åsikten alltid varit att praktiska, estetiska och teoretiska inslag tillsammans 

gav den bredaste allmänbildningen. Folkhögskolan har även haft målet att ge 

http://www.regeringen.se/
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varje människa möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och villkor 

oavsett bakgrund, inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar. 

Sammanslaget kan detta ses som folkhögskolans ideologiska läroplan. 

Allmän kurs räknas som vuxenutbildning och är öppen för alla. Kursen är 

jämställd med gymnasieskolan och kan ge behörighet till högre studier. 

För att utjämna utbildningsklyftor har det i den formella läroplanen poängterats att 

de med låg eller ingen tidigare utbildning ska ges företräde till folkhögskolans 

kursutbud vilket medfört att deltagarsammansättningen på Allmän kurs förändrats 

under de senaste decennierna. Då det inte är ovanligt att deltagare lider av sociala 

problem och många är mindre studiemotiverade än tidigare har även den 

genomförda undervisningen och lärarnas arbetsbelastning påverkats.  

Med utgångspunkt från den ideologiska läroplanen har folkhögskolans 

traditionella åsikt varit att allmänbildningen ökas när olika kunskapsformer 

kombineras och är även ett synsätt som kan bekräftas utifrån nutida forskning. I 

flera studier har det konstaterats att fysisk aktivitet och handens och hantverkets 

konst både sätter sig som motoriska förmågor i kroppen och hjälper till att 

intellektuellt öka förmågan att lösa problem (Wästlund, 2015, Johansson, 2002).  

I folkhögskolans formella läroplan förordas idag en tematisk och 

ämnesövergripande arbetsform där tanken är att tilltala flera sinnen och önskar att 

både praktiska och teoretiska arbetsformer så långt det är möjligt ska förenas i 

undervisningen (www.folkhogskola.nu; www.folkbildningsrådet). 

Hur presenterar nutida forskare folkhögskolans verksamhet 

och på vilket sätt uppfattar folkhögskolerektorer att 

folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer?  

I min studies första del försökte jag visa på hur folkhögskolan vuxit fram, dess 

ideologiska läroplan och hur folkhögskolan ser ut idag. För att få en nutida och 

verklighetsbaserad bild av skolformens uppfattade respektive genomförda 

läroplaner, valde jag att kontakta sju rektorer och bad dem beskriva sin syn på den 

verksamhet de ansvarar för. Skälet till att jag valde rektorer och inte lärare var, att 

rektorer har ett ansvar för hela den pedagogiska verksamheten vilket inte en 

enskild ämneslärare har.  

Vid frågan vad mina informanter såg som det speciella med Allmän kurs tog 

samtliga upp folkhögskolornas frihet, att själva kunna arbeta fram sin kursplan 

utifrån skolornas huvudmäns ideologiska grund och de behov som finns. Flera av 

informanter nämnde även det unika faktum att staten gett folkhögskolorna, som 
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del i den civila sektorn, formella mandat att dela ut behörighetsgivande omdömen 

för högskolestudier. En av informanterna menade att: 

Alla utbildningsformer är bra på sitt sätt, men eftersom folkhögskolorna vänder sig 

till vuxna och skolorna är mindre enheter så bidrar det till att man kan jobba utifrån 

ett personligt bemötande, vilket ofta är svårt på större skolor som på grund av sin 

storlek blir mer fyrkantiga i sin organisation.  

Eftersom varje skola är en egen enhet, menar informanterna att beslutsvägarna är 

korta och att det därför går göra förändringar och insatser ganska fort. En rektor 

beskrev folkhögskolan som en enklare och behagligare studieform än 

gymnasieskolan, medan en annan sa:  

Den kommunala skolan är oftast väldigt bra, men samtidigt väldigt fyrkantig och 

likriktad. 

Denna uppfattning stämmer även med den beskrivning som Eriksson och 

Landström gör när de konstaterar att tack vare folkhögskolans frihet är 

verksamheten också flexibel, vilket innebär att den snabbt kan förändras och 

anpassas efter nya behov och situationer (Eriksson, 1999; Landström, 2004).  

Folkhögskolan är på många sätt en sociokulturell plats. Den undervisning som 

sker och den kunskap som förmedlas beror till stor del på lärarnas förhållande till 

de deltagare de möter och den gemenskap som byggs upp inom klassrummet och 

de ofta förekommande internaten. Inom folkhögskolan har målet alltid varit att 

utgå från att alla deltagare är individer och därför lär sig på olika sätt. Enligt 

Paldanius fokuserar folkhögskolan tydligare på den enskilde eleven än vad han 

uppfattar att den traditionella skolan gör. Som Paldanius uppfattar det är målet 

därför alltid att den enskilda deltagaren ska växa och utveckla sina egna resurser 

gemensamt med den övriga gruppen (Paldanius, 2014). 

Med information från folkbildningsrådet (www.folkbildningsradet.se), 

folkhögskolornas informationstjänst (www.folkhogskola.nu) och från statens 

förväntningar på folkhögskolans verksamhet (www.regeringen.se) går det att göra 

sig en bild av vad som kan anses vara folkhögskolans formella läroplan. På 

internetsidan www.folkhogskola.nu beskrivs att  

Folkhögskolan är en unik utbildningsform för vuxna som skiljer sig 

från komvux/gymnasieskola och högskola/universitet  

(www.folkhogskola.nu 2016-09-01).  

Sedan 1991 är Folkhögskolan en fri skolform, utan enhetlig läroplan, som getts 

statlig befogenhet att utfärda ett studieomdöme vilket ska visa på deltagarens 

http://www.folkhogskola.nu/
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förmåga för fortsatta studier inom universitet eller högskola 

(www.folkhogskola.nu; www.regeringen .se).  

I riktlinjerna för 2016 års stadsbidrag till folkhögskolorna står det att:  

Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och skyldigheter 

att självständigt utifrån sina skilda profiler och idémässiga bakgrunder bestämma 

inriktning och metoder i arbetet. Friheten främjar kreativitet, nytänkande och 

flexibilitet (www.folkbildningsradet.se hämtad 2016-09-01). 

Omdömessättningen är något mina informanter ser som speciellt med 

folkhögskolan. Vid intervjutillfället hade jag inte ställt någon specifik fråga kring 

detta men ändå var det fem av de sju informanterna som nämnde det speciella 

med folkhögskolans omdömessättning och rätten att utfärda behörighet för 

högskolan. I omdömet ges inte uppgifter om faktisk kunskap i ämne för ämne, 

utan en samlad bild av den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisning och hur individen bedöms klara av att studera vid ett universitet eller 

högskola.  

Studieomdömet är alltså inget betyg i vanlig mening utan en framåtblickande 

prognos som inte enbart beaktar kunskap, färdighet och analytisk förmåga utan 

innefattar sju olika värderingar som; deltagarens förmåga att bearbeta stoff, 

formella färdigheter och förbättringen av dessa, överblick, ambition, uthållighet, 

social förmåga som till exempel samarbetsförmåga och ansvarstagande för 

gemensamt arbete, samt förmågan att organisera sina studier (Paldanius, 2014; 

www.regeringen.se; Karlsson, 2001).  

Färre ämnen för en grundläggande behörighet 

En rektor förklarade att antalet ämnen för en grundläggande behörighet är färre än 

i den traditionella skolan, vilket skulle kunna bidra till att studieformen upplevs 

lugnare
3
. Detta bekräftas utifrån Paldanius undersökning från 2014 där några 

deltagare menade att undervisningen (den upplevda läroplanen) inte kändes så 

stressig. De klarade av att hinna med studierna och kände sig trygga på ett annat 

sätt med folkhögskolans studieform än vad de var vana med från tidigare 

(Paldanius, 2014).  Karlsson (2001) ger uppgiften att kunskap motsvarande 

                                                 
3
 I studierna vid en folkhögskola behövs godkänd nivå i 10 ämnen. Ifall deltagaren läser 

en yrkesutbildning är kravet 7 ämnen (www.folkhogskola.nu 2016-02-24). Om man läser 

Naturvetenskapliga inriktningen på gymnasieskolan kan antalet ämnen bli över 20 

stycken (www.gymnasieguiden.se 2016-02-24). 

http://www.gymnasieguiden.se/
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gymnasieskolans kärnämnen ger en grundläggande behörighet men att antalet 

ämnen kan utökas till en särskild behörighet (Karlsson, 2001). 

Mina informanter ser många skillnader mellan folkhögskolan och 

gymnasieskolan. En skillnad är att undervisningen står friare ifråga om kursplaner 

och olika former av kontroll och kompetenskrav än andra studieformer. Den lilla 

organisationen, de ofta små lärarlagen och att det i de flesta fall är få klassrum att 

bedriva undervisning i, samt att undervisningen i första hand riktar sig till vuxna, 

bidrar till ett enkelt och flexibelt arbetssätt vilket gör det lättare att skapa en lugn 

studiemiljö i jämförelse med de ofta stora gymnasieskolorna. En av de tydligaste 

skillnaderna mellan folkhögskolan och gymnasieskolan anser flertalet av 

informanterna sker i det nära mötet och i samtalen med deltagarna. En av mina 

informanter sa:  

Att jobba med relationer, närhet och dialog gör man inom andra skolformer också, 

så det unika med folkhögskolan är nog just vår frihet och att varje skola är en 

fristående liten organisation där det är lätt att skapa en närhet mellan mig som 

rektor och deltagarna.  

Liknande uppfattningar har även förekommit i tidigare studier där till exempel 

Sjömans före detta rektorer menade att dialogen och det personliga mötet ansågs 

särskilt ”folkhögskolemässigt” och kan vara en bidragande orsak till den atmosfär 

och ”folkhögskoleanda” som upplevs förekomma på folkhögskolorna (Sjöman, 

2009; Paldanius & Alm, 2009). 

Sjömans före detta rektorer beskriver folkhögskolan som en plats där människors 

självkänsla och självförtroende stärks och den personliga utvecklingen växer sig 

starkare i det samspel och den tillit som skapas mellan individerna och gruppen på 

skolan. Men informanterna är inte helt överens om i hur hög grad den enskilda 

individen stärks och ifall skapandet av tillit är speciellt för folkhögskolan 

(Sjöman, 2009). En av de deltagare som Paldanius intervjuat får i det här 

sammanhanget vara en röst utifrån en upplevd läroplan:  

Allt är så personligt på en folkhögskola. Man möts som riktiga personer till 

skillnad från roller (Paldanius, 2003: 117). 

Enligt Gustavsson är en av skillnaderna mellan folkhögskola och gymnasieskola 

att folkhögskolan ofta använder begreppet bildning, speciellt i samband med 

samtalet och dialogen. Gustavsson förklarar att begreppet utbildning oftast har ett 

bestämt mål som varje elev ska nå. Men när det talas om bildning menas en fri 

process som fortgår hela livet och att kunskap växer när människor möts och 
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utbyter tankar. För att förtydliga begreppen kan man säga att ”bildning talar om 

vem du vill bli och inte vad du vill bli” (Gustavsson, 1992, 2009: 26).  

En rektor berättar att när man läser nya handlingar kring statsbidraget finns risken 

att folkhögskolan måste förändras till att bli mer av utbildnings- än 

bildningscentra vilket hen anser skulle bli förödande för folkhögskolorna. 

Rektorns förhoppning är att folkhögskolan inte ska få sådana krav från staten att 

bildningsperspektivet försvinner eftersom hen tror att ”onyttigheterna” och 

”onyttighetsläsning” kan vara väldigt goda för människan.  

Ämnesöverskridande och tematisk undervisning 

Folkhögskolans uppdrag, att skilja sig från traditionell skolform och andra 

utbildningsanordnare, beskrivs på internetsidan www.folkhogskola.nu som att 

folkhögskolan vill erbjuda olika arbetsformer. Därför är undervisningen ofta 

ämnesövergripande, tvärvetenskaplig och genomförs via tematiska studier. 

Tanken är att försöka förena teori och praktik genom att de mer traditionella 

skolämnena förenas med ett mer fritt kunskapssökande (www.folkhogskola.nu; 

www.folkbildningsrådet; Gustavsson, 1992).  

En av mina informanter menar att:  

Folkhögskolan har på många sätt varit skolsveriges experimentskola där vi getts 

friheten att pröva oss fram, ta ut svängarna och ta till oss vissa saker och välja bort 

annat. Sedan när vi kommit fram till bra metoder har de sedan anammats i den 

traditionella skolformen. 

Liknande åsikter förekommer även bland Sjömans före detta rektorer. De menade 

att folkhögskolan redan under 1970-talet började arbeta i tema- och projektform 

och att arbetsformen sedan spridit sig till den traditionella skolformen och vidare 

till universiteten (Sjöman, 2009). Även i Karlssons undersökning och i andra 

studier bekräftas uppfattningen att andra skolformer tagit efter och kopierat 

folkhögskolans problembaserade arbetssätt, samtidigt som kravet kvarstår att 

folkhögskolorna ska vara ett alternativ till den obligatoriska skolan (Karlsson, 

2001; Eriksson, 1999; Landström, 2004). 

Bland mina informanter har fyra stycken en folkhögskollärarexamen eller annan 

utbildning i folkbildningspedagogik. När jag jämför hur skolorna arbetar har jag 

kunnat konstatera att i de skolor där rektorn har en folkbildningspedagogisk 

utbildning använder sig skolorna kontinuerligt av temaundervisning och 

ämnesövergripande arbetsmetoder vid Allmän kurs. Medan undervisningen i de 

skolor där rektorn inte har en folkbildningspedagogisk utbildning bedrivs på ett 
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mer traditionellt vis, speciellt när det gäller kärnämnena. Hos dessa skolor 

förekommer det i och för sig ämnesövergripande temaundervisning, men endast 

under någon vecka per termin eller avgränsat 1,5 dag per vecka över hela läsåret. 

Det går därför att konstatera att alla folkhögskolorna har den ideologiska och 

uppfattade läroplanen som grund men att de praktiska delarna fått en mindre 

betydande roll, speciellt i de skolor där rektorn saknar folkhögskolepedagogisk 

utbildning.  

En av de informanter som inte har utbildning i folkhögskolans pedagogik 

förklarar att:  

De praktiska inslagen har helt klart minskat, mycket beroende på att skolan fått 

slimma ner sin verksamhet. Men det förekommer både Bild och Form, drama, 

körsång någon vecka nu och då när deltagarna får välja en aktivitet utifrån intresse. 

 

Men som sagt; kärnämnena är väldigt traditionellt gymnasiala och därför jobbar vi 

inte heller tematiskt som många andra skolor gör utan bryter någon vecka nu och 

då med så kallade verkstäder.  

 

En annan rektor med folkhögskolepedagogisk utbildning beskriver däremot att: 

Årskurs 1 och 2 läser mycket blockundervisning ibland för sig själva och ibland 

tillsammans. Årskurs 3 jobbar mer i projekt och stora skrivuppgifter för att bli så 

väl rustade som möjligt inför att kunna söka sig till högskolan.  

I årskurs 1 och 2 jobbar de mest i blockläsning där ämnen som samhällskunskap, 

geografi, historia, svenska med flera ämnen ingår. Då kan vi till exempel jobba 

med 1800-talet och redovisningen blir som en filmredovisning eller en tidning eller 

något sådant. 

Speciellt i årskurs 1 så har vi valt att ha mycket skapande på schemat eftersom vi 

ser att deltagarna mår väldigt bra av det och även tar till sig kunskapen lättare. I 

årskurs 2 är det inte lika mycket schemalagd tid, men där ges man möjlighet att 

välja skapande som tillval. Att få jobba praktiskt är en mycket bra pedagogisk 

tanke som studiemotivation.  

Sammanfattning 
Med stöd från både min egen och tidigare forskning kan jag konstatera att 

folkhögskolan är en sociokulturell plats som vänder sig till vuxna och där samtalet 

och dialogen finns kvar från den ideologiska läroplanen och är viktiga 

beståndsdelar i den genomförda läroplanen även idag. Detta arbetssätt är inte 

unikt för folkhögskolan, men är något som framhållits både av de informanter jag 

kontaktat och i tidigare studier.  
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Folkhögskolorna är ofta små enheter vilket gör beslutsvägarna korta och att det 

snabbt går göra förändringar om behovet skulle uppstå. Folkhögskolorna äger 

även rätten att inom statens krav, själva forma sin kursplan utifrån den enskilda 

skolans ideologi och de behov som finns. Antalet ämnen för en grundläggande 

behörighet är färre än i den traditionella skolan. Folkhögskolan sätter inte betyg 

utan utfärdar ett studieomdöme som beskriver den samlade bedömning lärarna gör 

när det gäller deltagarens förmåga att klara av högre studier 

I folkhögskolans uppfattade läroplan betonas begreppet bildning istället för 

utbildning och förtydligas med att bildning ses som en livslång 

kunskapsinhämtning, medan utbildning oftast har ett förutbestämt mål som bör 

uppnås för att kunna ge ett godkännande.  

Folkhögskolans formella läroplan är bland annat uppdraget från statligt håll att 

skilja sig från den traditionella skolformen. Detta försöker man göra genom att 

jobba ämnesövergripande och tvärvetenskapligt med hjälp av tematiska studier. 

En del av målet utifrån både den ideologiska och formella läroplanen är att så 

långt det är möjligt sträva efter att förena teori och praktik genom att engagera 

olika sinnen för att underlätta kunskapsinhämtning och minnesfunktion. Utifrån 

studiens resultat kan jag också konstatera att rektors utbildningsbakgrund 

påverkar både den uppfattade och den genomförda läroplanen. I de skolor där 

rektorn har en folkhögskollärarutbildning eller annan folkbildningspedagogisk 

utbildning, förekommer det ämnesövergripande undervisning och temastudier i 

högre grad än i de skolor där rektorn saknar utbildning i folkhögskolans 

pedagogik.  

Både bland mina informanter och i tidigare forskning går det att konstatera att 

några av folkhögskolans pedagogiska arbetssätt numera är en vanlig arbetsform 

även inom den traditionella skolan, vilket kan försvåra för folkhögskolan att leva 

upp till det formella läroplanens uppdrag att skilja sig från andra skolformer.  

Samtidigt verkar deltagarna vara nöjda med hur de upplevt folkhögskolans 

läroplan. 

Vilka förväntningar finns på Allmän kurs och hur beskriver 

folkhögskolerektorer verksamheten vid Allmänkurs?  

I föregående avsnitt har jag främst beskrivit de ideologiska, formella, uppfattade 

och upplevda läroplanerna och kommer i detta avsnitt att belysa rektorernas syn 

på den genomförda läroplanen.  

En av mina informanter förklarade att: 
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Folkhögskolan ska motsvara gymnasiet vilket gör att vi kanske kan snegla lite 

grann och det finns alltid en frestelse att kopiera och översätta gymnasiets kursplan 

till att bli mer anpassad för folkhögskolan. Men med vårt temaupplägg försöker vi 

att bryta tänket från gymnasieskolan och inrikta oss mer på lärandet än att enbart 

checka av att uppgiften är gjord. 

I den formella läroplanen ingår att Allmän kurs ska ge behörighet till högre 

studier. Eftersom undervisningen ska vara jämförbar med gymnasieskolan, vill 

pedagogerna på folkhögskolorna vara säkra på att deltagarna får med sig en 

likvärdig kunskap. Därför måste de hålla sig uppdaterade med vad som sägs i 

GY11, och vilka förväntningar som finns från deltagarna för att kunna erbjuda en 

jämförbar och bra utbildning. Flera av informanterna poängterar att de vill vara ett 

alternativ till den traditionella skolan, men att de i många fall känner sig låsta vid 

skolverkets kursplan, vilket även bekräftas i Karlssons tidigare undersökning från 

2001 (Karlsson, 2001).  

Flera av mina informanter anser att folkhögskolorna i den genomförda läroplanen, 

borde kunna luta sig mot sin frihet att inrikta verksamheten på lärandet och en 

fördjupad kunskap istället för att enbart klara av olika uppgifter. I folkhögskolans 

tradition anses skriftliga prov och läxförhör vara något som man bör undvika 

eftersom den pedagogiska tanken är att försöka komma ifrån det stressmoment 

som olika tester kan ge. Därför ser flera informanter precis som Karlsson (2001) 

konstaterat, att ett för stort sneglande på skolverkets kursplan kan bli en fälla om 

man hamnar i en ämnesnit och betygshets och glömmer folkhögskolans frihet att 

ge behörighet med andra metoder (Karlsson, 2001). Om folkhögskolan vågar lita 

till den folkbildningsmässiga synen på lärandet och låter den slå igenom i 

undervisningssituationen, så uppstår inga problem, men om undervisningen 

istället fokuseras på det enskilda ämnet utifrån statens läroplanskriterier finns 

risken att folkhögskolan tappar sin plats inom vuxenutbildningen (Karlsson, 2001)  

Sjömans före detta rektorer menar att i de fall då lärarna är dåliga analytiker kan 

de alltid utgå från en gymnasiekurs eller använda sig av gymnasiets läroböcker, 

men att folkhögskolan getts rätten att göra som man vill, bara deltagarna känner 

sig delaktiga i det som görs (Sjöman, 2009).  

En av mina informanter anser att: 

Visst ska folkhögskolan ge en utbildning som är jämförbar med den traditionella 

gymnasieskolan, men vilken väg man tar sig dit spelar mindre roll bara deltagarna 

får den kunskap de behöver.  
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En stor fördel med folkhögskolan ser mina informanter i att den getts mandat att 

utfärda en grundläggande behörighet. Detta gör att deltagarna inte behöver skriva 

högskoleprovet för att kunna söka till högskola eller universitet, utan kan söka in 

med stöd av sitt studieomdöme i en särskild antagningskvot. I Karlssons 

undersökning konstaterar han att många lärare känner en kluvenhet inför 

omdömessättningen och menar att deltagarna borde kunna skriva högskoleprovet 

istället, eftersom de då skulle få en likvärdig bedömning som alla andra inför 

ansökan till högre studier. Denna syn på kunskapsbedömning delas inte av alla 

deltagare, då många, enligt Karlsson (2001) hellre vill behålla det 

behörighetsgivande studieomdömet från folkhögskolan (Karlsson, 2001). 

Med informanternas beskrivning bekräftas Landströms (2004) uppfattning att 

folkhögskolan ses som en studieform där den personliga utvecklingen är mycket 

betydelsefull: 

Att träna eleverna att själva finna, bearbeta och använda kunskap, anses vara en 

viktigare läraruppgift än förmedling av fakta (Landström, 2004; 29).  

Som jag tolkar mina informanter var alla nöjda med det kursupplägg de arbetade 

efter, det vill säga den genomförda läroplanen. De uppfattade även att deltagarna 

var nöjda med hur de upplevt läroplanen. Men oavsett detta uppfattade Karlsson 

(2001) i sin studie att många folkhögskolor trots sina ambitioner, uppdrag och 

frihet, tenderade att alltmer likna ett ”mini-gymnasium” eller en komvuxliknande 

institution och ansåg att folkhögskolorna därför borde se över sin viktiga roll att 

försöka hålla sin ställning som en fri och frivillig skolform (Karlsson, 2001; 4). 

Detta synsätt konstateras även i andra studier där folkhögskolan anses bedriva 

samma typ och till stor del liknande verksamheter som i övriga skolsystemet 

(Eriksson, 1999; Landström, 2004).  

Praktiska inslag i verksamheten  

Att praktisk verksamhet ansågs vara bra för att ge studiemotivation var ett av de 

argument som folkhögskolans pionjärer i den ideologiska läroplanen förde fram 

(Marcusdotter, 2005). Detta konstaterar även flera av mina informanter som märkt 

att de praktiska verksamheterna och möjligheten att få jobba med kroppen är 

väldigt värdefullt för många. På en av skolorna hade de infört mer skapande på 

schemat i årskurs 1 eftersom de upptäckt att deltagarna mår väldigt bra av det och 

även tar till sig kunskapen lättare. Rektorn på den skolan konstaterar också att den 

praktiska verksamheten är en mycket bra pedagogisk metod som ger 

studiemotivation, men kan inte bedöma ifall det inom folkhögskolan är en 

historisk tradition.  
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I marknadsföringen av folkhögskolans pedagogiska arbete skriver 

folkhögskolornas informationstjänst att: 

Folkhögskolan söker olika arbetsformer. Det gäller att engagera olika sinnen – tal, 

lyssna, titta, göra. Hjärna, hjärta, hand – allt ska stimuleras. Man försöker alltså 

förena teori och praktik. Inte bara läsa utan också göra, inte bara konsumera utan 

också utöva! (www. folkhogskola.nu 2016-07-28).  

Målet med folkhögskolan är med andra ord att försöka tilltala alla människor 

genom att använda sig av en undervisning där så många olika kunskapsformer 

som möjligt bör presenteras.   

I de skolor som kontinuerligt läser i tema- eller projektform förekommer praktiska 

inslag via redovisningar i till exempel film eller tidningsformat. En av skolorna 

har engelsk matlagning på schemat. En annan av skolorna erbjuder en alternativ 

Allmän kurs där det ingår en studieresa och en hel del praktiskt arbete kring den. 

En av de andra skolorna har kombinerat Allmän kurs med friluftsliv och hantverk. 

Även om kärnämnena beskrivs som teoretiska och i mycket genomförs likt 

gymnasieskolan, så erbjuder samtliga skolor någon form av praktisk verksamhet, 

antingen som en heldag per vecka eller enbart som ett praktiskt tillval under några 

lektionstimmar mitt i veckan. Detta kan vara ett sätt för skolorna att i sin 

genomförda läroplan försöka balansera upp de teoretiska krav som den formella 

läroplanen tycks ställa. 

Flera av mina informanter menade att eftersom Allmän kurs ska ge grundläggande 

behörighet motsvarande gymnasieskolan, är det svårt att få in den praktiska delen 

och därför blir sådan verksamhet tråkigt nog väldigt lågt prioriterad.  

En av mina informanter uttryckte detta som att:  

I det stora hela jobbar vi efter principen teorin först och det praktiska sedan. 

Som jag tolkar mina informanter ser jag inte att någon av dem är motståndare till 

praktisk verksamhet. Jag uppfattar det mer som att de inte reflekterat över att 

praktisk kunskap är en del av folkhögskolans ideologi. Av den anledningen har 

Allmän kurs tillåtits att allt mer komma att likna den traditionella gymnasieskolan 

där den praktiska kunskapsformen fått mindre plats medan den teoretiska ökat.  

Folkhögskolans uppfattade läroplan och därmed även den genomförda läroplanen 

har med andra ord tappat bort en del av grundtanken från den ideologiska 

läroplanen. Jag kan därför, precis som Gustavsson gjorde redan 1992, konstatera 
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att folkhögskolan inte längre tycks ha samma idérikedom och motivation som de 

tidiga pionjärerna (Gustavsson, 1992). 

Integration och funktionsnedsättningar 

Gustavsson skriver att folkhögskolan ibland anses vara en konservativ skolform 

där man försöker bevara sina traditioner och det som betecknas som 

”folkhögskoleandan”. Samtidigt kan verksamheten kännetecknas av en öppenhet 

för förändringar i samhället. Idag visar det sig i de många etableringskurserna för 

invandrare, kurser för personer med funktionsnedsättning och människor med 

psykosociala problem, men även kurser för ungdomar som inte klarat av att 

slutföra sin gymnasieutbildning (Gustavsson, 2009; Sjöman, 2009). 

Utöver den generella beskrivningen av det pedagogiska arbetet vid Allmän kurs, 

nämnde fem av mina sju informanter att de på något sätt arbetar med 

integrationsverksamhet som är nära kopplad till Allmän kurs. En informant säger 

att de gärna skulle vilja jobba med detta men att de inte har ekonomiska resurser i 

nuläget.  

I de skolor som Eriksson undersökt arbetar de utifrån åsikten att ifall vi arbetar 

med händerna och kroppen påverkas även tankens och medvetandets verksamhet 

(Eriksson, 1999). Johansson har samma åsikt när hon skriver att det i dagens 

samhälle, där många olika kulturer och traditioner möts, är viktigt att skolan 

breddar sitt sätt att undervisa och försöker skapa en mångfald av verksamheter för 

att underlätta integrationen av nya elever (Johansson, 2002). 

Med folkhögskolornas frihet blir skolornas arbete mer och mer heterogent och kan 

beskrivas som en pågående fri- och frivillig process där självbildning och 

demokrati är viktiga begrepp. Eriksson beskriver även folkhögskolan med ord 

som erkännande, delaktighet, erfarenhetsbasering, självaktivitet och integration, 

samtidigt som hon menar att det inom samtliga områden förekommer vissa 

svårigheter och att det ofta i slutänden ofta blir lärarna som bestämmer (Eriksson, 

1999; www.regeringen.se).  

I den av Regeringen fastställda översynen av Folkhögskollärarexamen (2015), 

framgår att folkhögskolorna är en viktig utbildningssamordnare för det svenska 

samhället eftersom många som inte slutfört eller behöver komplettera sin 

skolgång söker sig till folkhögskolan. Samtidigt konstateras att deltagarnas ålder 

sjunkit, den genomsnittliga utbildningsbakgrunden blivit avsevärt kortare och 

andelen deltagare med olika former av psykisk funktionsnedsättning, samt 

http://www.regeringen.se/
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utlandsfödda med svårigheter att tala, läsa eller skriva svenska ökat 

(www.regeringen). 

En av mina informanter menar att andelen deltagare med funktionsnedsättning av 

något slag ökat markant under de senaste 5 åren. En annan går så långt som att det 

kan vara upp mot 75-80 procent av deltagarna på Allmän kurs som har en 

funktionsnedsättning av något slag. Ytterligare en informant uttryckte sig så här: 

 De vet att de har en massa bokstavskombinationer, men inte att de har IQ.  

När deltagargruppen ser ut på det sättet blir behovet av kompetensutveckling av 

naturliga skäl inriktad mot specialpedagogik för att kunna stå upp till de behov 

som finns. Ifall folkhögskolan får en för hög andel deltagare med problem blir det 

svårt att bedriva undervisning. Risken med detta, enligt Sjömans före detta 

rektorer, är att folkhögskolan kan ses som en ”avstjälpningsplats” för olika 

problemgrupper. Samtidigt vill de inte uppfatta dessa människor som problem, 

utan konstaterar att eftersom de är en naturlig del av samhället, kan och bör 

skolformen gärna ge dessa deltagare en andra chans (Sjöman, 2009).  

Eriksson (1999) beskriver att ett starkt inslag inom folkbildande verksamhet är det 

hon kallar ”mänsklighet” (Eriksson, 1999: 96). Hon beskriver lärarna som 

personer med en närmare relationer till deltagarna än vad som oftast förekommer 

inom andra skolformer. Speciellt handlar det om att hjälpa till att bygga upp 

självförtroendet och stötta deltagarna att ta för sig, starta på nytt och bygga upp 

redskap att klara sig i samhället. Vidare menar Eriksson att lärarnas relation till 

deltagarna, bidrar till att de får en stöttning i att mobilisera sina egna krafter. 

Genom att jobba på det sättet är det inte alltid lätt att skilja mellan ett socialt och 

ett folkbildande arbete (Eriksson, 1999).  

Sammanfattning 

Att Folkhögskolans Allmän kurs förväntas ge en utbildning som kan jämställas 

med gymnasieskolan är en önskan som inte alltid är så lätt att leva upp till. 

Beroende på hur folkhögskolorna uppfattat den ideologiska och formella 

läroplanen påverkar det hur den genomförda läroplanen kommer att se ut. I 

praktiken kan det dock upplevas svårt att tillgodose alla till synes motstridiga 

önskemål: Att ge en med gymnasieskolan jämförbar undervisning, samtidigt som 

dialogen, samtalet och deltagarinflytandet förväntas stå i centrum och dessutom 

helst arbeta ämnesöverskridande och i temaform.  

I folkhögskolans presentation håller man sig nära den ideologiska läroplanen och 

förordar att så långt det är möjligt använda sig av både teoretiska och praktiska 
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uppgifter i undervisningen. Utifrån den formella läroplanens krav att Allmän kurs 

ska ge grundläggande behörighet motsvarande gymnasieskolan uppfattar många 

rektorer och lärare sig låsta vid skolverkets kursplan GY11. Detta gör att många 

finner det svårt att i den genomförda läroplanen få in de praktiska delarna i 

undervisningen. Den ämnesövergripande temaundervisningen som ofta förknippas 

med folkhögskolans undervisningsmetoder får därför på flera skolor en låg 

prioritet och förekommer i många fall endast under någon vecka per termin. Trots 

uppdraget att vara en alternativ skolform tenderar därför den genomförda 

läroplanen att allt mer likna gymnasieskolan. 

Under de senaste decennierna har folkhögskolans deltagarunderlag förändrats och 

idag har flera deltagare på Allmän kurs någon form av inlärningssvårigheter, 

vilket gör att många lärare behöver fortbildning i specialpedagogik. I Regeringens 

översyn av folkhögskollärarexamen (2015) konstateras att skolformen fyller en 

viktig funktion som utbildningssamordnare, speciellt när det gäller människor i 

behov av att komplettera sin skolgång.  

Folkhögskollärarutbildningen och hur folkhögskolerektorer 

ser på lärarnas utbildningsbakgrund?  

Jag har i tidigare avsnitt beskrivit folkhögskolans olika tolkningar utifrån 

Goodlads fem läroplansbegrepp och kommer i detta avsnitt främst att behandla 

den uppfattade och genomförda l läroplanen utifrån lärarnas utbildningsbakgrund.  

Trots att folkbildningen funnits sedan mitten av 1800-talet blev det först i början 

av 1970-talet som en lärarutbildning med inriktning mot folkhögskolan inrättades. 

Folkhögskollärarutbildningen (1 år) och en professur placerades vid Linköpings 

universitet som kom att bli centrum för forskning kring vuxnas utbildning och 

lärande (Abrandt Dahlgren, & Carlsson, 2009; www.liu.se).   

I den undersökning Paldanius och Alm gjort har flera lärare beskrivit sig som 

”medlärare”. Detta förklaras med att lärarna försöker hålla en balansgång mellan 

den formella lärarrollen och den jämlika kamraten, där lärarna själva är aktiva i 

samtalen samtidigt som de stöttar den enskilda individen i sitt lärande (Paldanius 

& Alm, 2009). 

Varje folkhögskola har rätt att anställa de lärare och rektorer de anser har bäst 

personlig lämplighet, oavsett kvalifikationer (Regeringen 2015: 17). Trots 

önskemål från folkbildningsorganisationer som Svenska folkhögskolans 

lärarförbund (SFHL), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att lärarna utöver ämneskunskaper 

http://www.liu.se/
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bör ha en folkhögskollärarexamen är det inget som ges första prioriterat av alla 

skolor (www.folkhogskola.nu; www.regeringen.se).  

I en sammanställning av den pedagogiska personalen inom folkhögskolan 2014 

kan man se att inom gymnasieskolan hade cirka 79 procent en lärarexamen 2014, 

medan siffran var 75 procent vid folkhögskolornas Allmän kurs, av dessa var 

andelen lärare med en folkhögskollärarexamen endast 26 procent. På 

folkhögskolorna totalt är det endast 20 procent som har en 

folkhögskollärarexamen och när det gäller rektorerna på de långa kurserna är det 

23 procent som har en folkhögskollärarexamen (www.folkbildningsradet.se ). 

Bland mina informanter fanns olika sätt att prioritera rekryteringen av lärare. 

Många ansåg att lärarna helst bör ha en lärarutbildning av något slag och en bra 

kompetens i sitt ämne. Ämneskunskaperna kan därför vara mer styrande än ifall 

de har en folkhögskollärarutbildning. Vid en av skolorna har man medvetet 

beslutat att endast anställa gymnasielärare:  

Ett medvetet val att anställa gymnasielärare, eftersom vi anser att de har en större 

bredd på kunskap mot en folkhögskollärare.  

På samma skola har man ändå anställt personal utan lärarexamen som arbetar med 

till exempel skrivträning och andra pedagogiska och assisterande uppgifter. 

En av de folkhögskolepedagogiskt utbildade informanterna hade ambitionen att 

varje lärare som arbetar på skolan ska ha en folkhögskollärarexamen och ifall 

någon lärare inte har det så förväntas vederbörande fortbilda sig inom 

folkhögskolans pedagogik för att lättare förstå folkhögskolans studieform. Tre av 

informanterna jag talade med har själva en folkhögskollärarexamen eller annan 

folkhögskolerelaterad ledar- rektorsutbildning och vid en av skolorna läser 

skolans rektor just nu in till en lärarexamen med inriktning mot folkhögskola.  

I de skolor där rektor har folkhögskolepedagogisk utbildning har man, utöver 

kravet att lärarna ska ha goda ämneskunskaper, även som mål att alla lärare har en 

folkhögskolepedagogisk utbildning, eller kommer att fortbilda sig inom denna. De 

tre informanter som själva saknar en folkhögskolerelaterad utbildning nämner 

däremot inte detta som speciellt prioriterat. 

En av mina informanter tydliggör att det för en deltagare tar cirka 1 år att förändra 

sin attityd till lärandet och att det inte gäller att lära för proven utan för livet och 

har även märkt att det är samma sak för en lärare som kommer från 

gymnasieskolan. För den personen tar det också cirka 1 år att lära in hur 

folkhögskolans fria arbetssätt fungerar, vilket även konstateras i Karlssons 

http://www.folkhogskola.nu/
http://www.folkbildningsradet.se/
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undersökning från 2001 (Karlsson, 2001). Sjömans före detta rektorer menade att 

det för många lärare på en folkhögskola innebär att det sätt som skolan arbetar på 

och den särart och ”anda” som finns på skolan förs vidare från lärare till lärare via 

inskolning, eller att traditionen sprids vidare genom folkhögskollärarutbildningen 

(Sjöman, 2009).  

Anledningen till att många skolor väljer en lärare med en traditionell 

lärarutbildning framför en folkhögskoleutbildad, kopplar jag samman med att 

skolledningen utifrån hur de uppfattar den formella läroplanen, vill känna sig 

säkra på att Allmän kurs ska kunna bedömas som jämställd med gymnasieskolan. 

Denna ambition anser jag vara helt logisk, samtidigt som risken finns att 

folkhögskolans ideologiska läroplan hamnar i bakgrunden. När en så låg andel 

som 23 procent av rektorerna och 26 procent av lärarna på Allmän kurs har 

utbildning i folkhögskolans pedagogik, blir det inte så underligt ifall den 

genomförda läroplanen tenderar att likna den mer traditionella gymnasieskolan 

om än med en relationell prägel där samtalet och dialogen är viktiga delar.   

Vid rekrytering av lärare till de folkhögskolor som Eriksson (1999) relaterar till, 

förklaras att det vid nyanställningar förutsätts att läraren har en pedagogisk 

kompetens där ämneskunskaperna betonas. Framförallt är ämneskunskaperna ett 

krav när det gäller lärare som ska undervisa på högre kurser. Men i den allmänna 

folkbildningsdiskursen beskrivs en folkhögskollärare som en person med 

kompetens att ”ligga nära” deltagarna. Det vill säga att läraren upplevs ha 

förmåga till empati, förståelse och engagemang. Beroende på vilken kurs läraren 

är tänkt att arbeta inom, kan lärarens sociala kompetens och engagemang anses 

viktigare än de pedagogiska och ämnesmässiga kvalifikationerna (Eriksson, 

1999). 

När Sjömans före detta rektorer ser tillbaka på lärarnas arbetsmetoder vid 

folkhögskolorna, det vill säga den genomförda läroplanen, kan de se tydliga 

skillnader i undervisningen mellan en traditionellt utbildad lärare och en med 

folkbildningsbakgrund. De före detta rektorerna ansåg, att med traditionellt 

utbildade lärare är risken större att undervisningen styrs närmare gymnasieskolans 

kultur och tradition av läroplaner och uppfyllande av kurser, än mot 

folkhögskolans kultur och tradition av bildning och frivillig kunskapsinhämtning. 

Därmed finns risken, menar de, att folkhögskolan kan tappa sin frihet (Sjöman, 

2009).  Paldanius och Alm gör ett liknande konstaterande när de upptäckt att 

lärare med annan utbildning än den traditionella lärarutbildningen, ger deltagarna 

ett större inflytande än vad traditionellt utbildade lärare gör. Paldanius och Alm 

funderar över ifall lärare med traditionell lärarutbildning känner ett större krav på 
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sig i undervisningssituationen utifrån önskan att agera i enlighet med den 

utbildning de har. Undervisningen i sig behöver det inte vara något fel på, men de 

traditionellt folkhögskolepedagogiska arbetsmetoderna kanske inte kommer fram 

fullt ut (Paldanius & Alm, 2009). Knutas menar att det oftast är lärarna som 

besitter de kunskaper som ska behandlas och även är den som kontrollerar och 

styr undervisningen även i de fall när deltagarna ges inflytande över 

undervisningen (Knutas, 2008). Därför blir det inom folkhögskolan, där 

elevaktiva metoder och deltagarinflytandet är en del av skolformen, extra viktigt 

att läraren är införstådd med folkhögskolans ideologiska läroplan och det 

arbetssätt skolformen förordar. 

En av mina informanter menade att:  

Det är lätt att vi blir hemmablinda, men vi försöker ständigt arbeta med att 

folkhögskolan ska vara ett alternativ till den traditionella skolformen. Klarar vi inte 

det så har vi ju inget att erbjuda. 

En liknande åsikt tycks Gustavsson (1992) hålla när han skriver att den som söker 

sig till en folkhögskola för att studera vid en Allmän kurs ska kunna förvänta sig 

något annat än den som väljer en traditionell gymnasieutbildning. Risken finns 

annars att folkhögskolan förändras i för snabb takt, och riskerar att förlora sin 

särart.  

Har man ambitioner att åstadkomma folkbildning kan man inte kasta sig 

huvudstupa in i framtiden, helt oberoende av alla tidigare erfarenheter. Man kan 

inte utan att riskera att gå vilse underlåta att se sig själv i backspegeln och därmed 

göra sig av med allt som varit (Gustavsson, 1992: 15). 

En av mina informanter menade däremot att det är viktigt att folkhögskolan 

värnar och tar tillvara de nya rön som finns inom skolforskning, för att kunna 

hålla sig i framkant kring dessa frågor:  

Eftersom folkhögskolorna får många nysvenskar och andra som inte riktigt känner 

sig hemma i vårt svenska samhälle, är det viktigt att vi kan möta dessa människor 

på ett bra sätt och då måste folkhögskolan vara det pedagogiska alternativ som vi 

säger att vi är. 

Sammanfattning 

Trots folkbildningens 150-åriga tradition har folkhögskollärarutbildningen endast 

funnits sedan början av 1970-talet och bedrivs endast vid Linköpings universitet.  

Varje folkhögskola har rätt att rekrytera vilken lärare och rektor de vill. Utifrån 

folkbildningsrådets statistiska sammanställning av folkhögskolornas pedagogiska 
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personal 2014 går det att konstatera att ca 75 procent av lärarna vid Allmän kurs 

har en lärarutbildning, men att endast 26 procent har en folkhögskollärarexamen. 

Bland rektorerna är det endast 23 procent som har en folkhögskollärarexamen. 

Orsaken till den låga andelen lärare med folkhögskolepedagogisk examen kan 

bero på den formella läroplanens krav att Allmän kurs ska erbjuda en utbildning 

likvärdig med gymnasieskolan. Utifrån detta kan skolledningarna ha fått 

uppfattningen att en traditionellt utbildad lärare borde ha bättre förutsättningar att 

bedöma vad som bör läras ut än vad en lärare med folkhögskollärarexamen anses 

ha. Samtidigt menar flera av mina informanter att lärare som har en traditionell 

lärarutbildning bör komplettera med en folkhögskollärarexamen och därigenom få 

kunskap om folkbildningens ideologiska läroplan och uppfatta och genomföra 

undervisningen på ett folkhögskolemässigt sätt. 

Ifall läraren enbart har en traditionell lärarutbildning tycks det mer troligt att 

undervisningen genomförs liknande den vanliga gymnasieskolan än ifall läraren 

har utbildning i folkhögskolans pedagogik.   

Utöver ämneskunskaper och pedagogisk förmåga förväntas en folkhögskollärare 

vara aktiv i samtal och dialog i klassrummet. Det ses också som en fördel ifall 

läraren kan fungera som en medlärare som kan stötta den enskilda deltagaren.  

Flera av mina informanter ser det viktiga i att värna och ta tillvara de nya rön som 

kommer inom skolforskningen så att folkhögskolan kan hålla sig i framkant och 

kan visa sig vara det pedagogiska alternativ man påstår sig vara. 

Diskussion 

I detta avsnitt börjar jag med att diskutera hur jag gått tillväga med min studie. I 

resultatdiskussionen kommer jag att utgå från mina frågeställningar, Goodlads 

läroplansbegrepp samt det sammanställda resultatet. 

Metoddiskussion 

I mitt arbete har jag läst en hel del litteratur och även gjort sju olika 

telefonintervjuer med rektorer från folkhögskolor runt om i landet. Metoden att 

intervjua via telefon tycker jag fungerade bra och jag anser i det stora hela att jag 

fått svar på det jag frågade efter. Till viss del kan samtalen ha underlättats av att 

jag själv har en folkhögskollärarexamen och även arbetat på folkhögskola. Å 

andra sidan kanske jag omedvetet läst in mer i samtalen än vad en med 

folkhögskolan helt oinsatt intervjuare hade gjort.  
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Mina informanter arbetade vid skolor som alla hade olika huvudmän och trots att 

de var slumpvis utvalda visade det sig att skolorna tillsammans representerade de 

riktigt små till de riktigt stora skolorna, jämnt fördelade över landet. Vid 

intervjuerna utgick jag från samma frågeformulär och antecknade hela intervjun i 

samband med samtalet. Det bästa hade naturligtvis varit att spela in varje samtal i 

sin helhet och sedan transkribera ned det ord för ord för att inte förlora viktig 

information på vägen, men i det här arbetet blev inte det gjort, vilket kanske är en 

brist för undersökningen. Informanterna har heller inte själva läst igenom den 

renskrivna intervjun. Jag hoppas ändå att jag i de sammanställningar jag gjort 

kunnat förmedla informanternas åsikter och tankar på ett sanningsenligt sätt.  

Jag valde att intervjua rektorer eftersom en rektor bör ha en helhetsbild över hela 

verksamheten samtidigt som jag troligen hade fått tydligare svar om själva 

undervisningen ifall jag intervjuat lärare. Varje skola upprättar sina egna 

kursplaner, men istället för att läsa varje skolas enskilda dokument, valde jag att i 

min studie utgå från folkhögskolornas ideologiska och formella läroplan, det vill 

säga dess gemensamma historia och statliga uppdrag.  

Jag beslutade mig för att inte sända ut frågorna i förväg, eftersom min uppfattning 

var att jag skulle få mer spontana och sanningsenliga svar genom att ställa 

frågorna i samband med intervjun.  

Då jag inte gjort någon liknande undersökning tidigare märkte jag att de sista 

intervjuerna blev längre och mer djupgående än vad de första blev, vilket kan 

bidra till en viss olikhet i samtalens sammanställning. När jag ser slutresultatet av 

min studie anser jag att jag gjorde rätt val när det gäller valet av informanter. 

I teoridelen har jag presenterat både sociokulturell teori och läroplansteori. Under 

arbetets gång har jag insett att läroplansteorin lämpat sig bäst som verktyg i 

förhållande till mitt syfte och de frågeställningar jag satt upp. Den sociokulturella 

teorin får därför genomsyra min studie som en utgångspunkt medan jag använt 

mig av läroplansteorin för att tolka och analysera mitt material.  

Hur uppfattas folkhögskolans verksamhet  

Ur en sociokulturell synvinkel går det inte att undgå att lära sig. Detta gör att jag 

som individ i det sociala utbytet av kunskap ständigt kommer att lära mig nya 

saker. I min studie har jag därför funnit att Folkhögskolan går att se som en 

sociokulturell plats. Detta grundar jag på folkhögskolans bildningsbegrepp där 

samtalet och dialogen är i centrum och att bildning beskrivs som en ständig och 

livslång process.  
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Även om folkhögskolorna har vetskap om den ideologiska och formella 

läroplanen genomförs folkhögskolornas Allmänna kurs på olika sätt. Många 

folkhögskolor tenderar även att genomföra sin verksamhet på ett sätt som liknar 

det övriga skolsystemet. Trots en gemensam utgångspunkt kan denna variation 

förstås och förklaras utifrån vilka yttre och inre ramar skolorna har att förhålla sig 

till och beroende på den pedagogiska personalens utbildningsbakgrund. 

Sedan 1998 har deltagarsammansättningen vid folkhögskolorna tydligt förändrats 

vilket visar sig i en större andel lågpresterande deltagare och att undervisningen 

allt oftare kommit att kräva specialpedagogiska insatser. Fortbildning inom 

specialpedagogik har därför på många håll blivit en nödvändighet, samtidigt som 

kravet och förväntningarna på lärarna kvarstår i att kunna möta och ge kvalité på 

undervisningen även till de högpresterande deltagarna (Abrandt Dahlgren & 

Carlsson, 2009; www.regeringen.se). 

De deltagare som kommer till en folkhögskola upplever ofta en tydlig skillnad i 

undervisningen (upplevd läroplan) i jämförelse med en traditionell 

gymnasieskola. Detta kan förklaras med att en folkhögskola i många fall befinner 

sig i små lokaler, vilket gör att undervisningen genomförs i mindre grupper. En 

annan skillnad kan vara att lärarna beskrivs som ”medlärare” och att 

undervisningen ofta sker i ett lugnare tempo och i en mer relationell form än vad 

som är vanligt i den traditionella skolan, vilket bidrar till att deltagarna känner sig 

inkluderade och delaktiga. När individen upplevde sig sedd och bekräftad på ett 

annat sätt än i övriga skolvärlden bidrog det till ett mod att våga tänka i nya banor, 

vilket även ökade kunskaper och meriter. Dessa faktorer kan tillsammans, utifrån 

Goodlads teori, bidra till att deltagarna oavsett lärarnas utbildning, eller metoder 

kommer att uppleva läroplanen och skolan som positiv och därmed känna sig 

nöjda med utbildningen. Utifrån det synsättet blir det mindre förvånande att 

folkhögskolans undervisning får höga omdömen och att de flesta deltagarna klarar 

av att genomföra sin utbildning, precis som Paldanius (2003) studie visade.  

Andra faktorer som kan bidra till ökad kunskapsinhämtning kan enligt Wästlund 

vara en livsstil med bra kost och fysiska aktiviteter, vilket många folkhögskolor 

kan bidra med genom sina internat där det i många fall finns tillgång till en 

idrottshall och ofta även serveras färdiglagad mat.  

I Folkhögskolans ideologiska läroplan och statliga uppdrag (formell läroplan) 

finns ambitionen att i undervisningen vid Allmän kurs erbjuda olika 

kunskapsformer. Folkhögskolans Allmän kurs ska vara ett alternativ till den 

traditionella gymnasieskolan samtidigt som man är fri att forma sina egna 
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studieplaner. Utifrån min studie har jag ändå fått uppfattningen att den 

genomförda läroplanen vid Allmän kurs ofta tenderar att alltmer likna mini-

gymnasier eller KomVux-liknande institutioner. Eftersom bilden av hur kunskap 

ska förmedlas ofta är hårt rotad i traditioner och skolstrukturer, påverkar det även 

folkhögskollärarna (uppfattad läroplan) och gör det svårt för dem att tänka i andra 

banor. Vissa skolor verkar därför vara så ängsliga över att uppnå skolverkets krav 

att de tenderar att låsa sig vid GY11 till och med i större omfattning än vad en 

traditionell gymnasieskola gör. Tendensen finns därför att deltagare med en mer 

praktisk kunskapsintelligens kanske inte kommer till sin rätt ens inom 

folkhögskolan (Säljö, 2000), trots att det är tanken både utifrån den ideologiska 

och den formella läroplanen. Men i vilken utsträckning informanterna reflekterat 

över just detta, har jag inte kunnat analysera utifrån min undersökning. 

Enligt mina informanter arbetade ungefär hälften av skolorna utifrån en 

ämnesövergripande och temabaserad arbetsform medan de övriga skolorna ansåg 

sig ha en mer traditionell undervisning. Metoden att låta deltagarna själva söka 

kunskap, som tidigare ansetts speciell för folkhögskolan, används i dag inom de 

flesta skolformer, vilket gör att folkhögskolans undervisning inte blir så speciell 

utan genomförs med ett liknande upplägg som i övriga skolsystemet (Eriksson, 

1999; Landström, 2004). Eftersom den traditionella skolan inspirerats av 

folkhögskolans arbetsmetoder och folkhögskolan genom sin möjlighet att ge 

behörighet till högskolan tycks ha närmat sig gymnasieskolan, kan det bli svårt för 

folkhögskolorna att skilja sig ifrån och presentera sig som ett alternativ till den 

obligatoriska skolan. Men som en av mina informanter konstaterade, så spelar det 

mindre roll vilka metoder folkhögskolan använder sig av, bara deltagarna får den 

kunskap de behöver och har rätt till.  

Eftersom folkhögskolorna har statlig frihet att själva formulera sina mål, skulle de 

i större utsträckning kunna utnyttja sin frihet och arbeta mer efter sin ideologiska 

läroplan och tanken att använda sig av både praktiska, estetiska och teoretiska 

kunskapsformer i sin undervisning. Med kombinerade arbetsformer skulle de 

kunna hävda att bildning till sin grund är en fri process där deltagarnas 

förutsättningar och behov i första hand bör tillgodoses. På det sättet tror jag 

skolorna lättare skulle kunna profilera sig ideologiskt och bli ett ännu tydligare 

alternativ till det obligatoriska skolväsendet.  

Jag kan förstå om folkhögskolorna känner behov av att vara inlästa på GY 11 för 

att veta vilka ungefärliga kunskapskrav som ställs. Men ifall den egna ideologiska 

läroplanen inte finns med i folkhögskolornas uppfattade läroplan, anser jag att 
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risken finns att folkhögskolan tappar bort grundtanken att kombinera teoretiska 

och praktiska kunskapsformer.  

Enligt Linde (2012) ger inte GY11 så tydliga krav på detaljnivå hur 

undervisningen ska genomföras vilket gör att lärarna fortfarande ges stort 

utrymme att erbjuda en personlig undervisning genom att själva välja innehåll och 

arbetssätt (Linde, 2012). Om detta är ett riktigt konstaterande, borde inte 

Folkhögskolorna behöva känna så stora krav på sig att helt följa GY11, utan 

skulle kunna känna frihet att lägga upp undervisningen utifrån folkhögskolans 

friare former.  

Praktiska och teoretiska uppgifter 

Utifrån min studie kan jag se att både mina informanter och tidigare forskare har 

kunnat konstatera att praktiska uppgifter, slöjd och fysiska aktiviteter i många fall 

underlättar teoretisk inlärning. Folkhögskolans pionjärer hade inte tillgång till 

denna forskning men förordade ändå en varierad undervisning.  

Eftersom all praktisk verksamhet kräver teoretiska kunskaper skulle 

folkhögskolan i sin undervisning kunna utgå från den praktiska kunskapen och 

låta teorin bli ett komplement till det praktiska utan att behöva oroa sig över att 

inte leva upp till att vara jämförbar med gymnasieskolan. I samband med de 

praktiska uppgifterna och i dialogen kring hur uppgiften ska genomföras, 

kombineras praktik och teori med samtalet och dialogen precis som pionjärerna 

önskade. Genom sådana arbetsmetoder kan många olika kunskapsformer 

förmedlas i den ämnesöverskridande och tematiska undervisningen såväl 

sociokulturellt som i den genomförda läroplanen. 

Har lärarnas utbildningsbakgrund någon betydelse? 

I min studie går det tydligt att se skillnader i skolans verksamhet beroende på 

rektorernas och lärarnas pedagogiska utbildning. Enligt statistiken har endast 23 

procent av rektorerna och 26 procent av lärarna vid Allmän kurs en 

folkhögskollärarexamen. Med detta som bakgrund blir det mindre underligt att de 

ideologiska, uppfattade och genomförda läroplanerna skiljer sig åt.   

I min studie kan jag konstatera att det inte är enbart lärarnas pedagogiska 

bakgrund som har betydelse utan även rektorernas. De rektorer som själva hade en 

folkhögskollärarexamen, eller annan utbildning inom folkhögskolepedagogik 

ansåg det viktigare att lärarna kompletterade och läste in en 

folkhögskollärarexamen än vad de andra rektorerna gjorde. Denna skillnad bidrar 

även till hur den genomförda läroplanen kommer att användas och påverkar 
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därmed hur undervisningen vid Allmän kurs kommer att genomföras. Där rektorn 

inte hade en folkhögskolepedagogisk utbildning beskrevs Allmän kurs likt en 

traditionell gymnasieskola med inslag av temaveckor, medan rektorer med 

folkhögskolepedagogisk examen beskrev en utbildningsform där 

ämnesöverskridande och temaundervisning användes över hela läsåret och 

därmed i större utsträckning än i de andra skolorna.  

Liksom allt annat i vår värld har även Folkhögskolan förändrats genom åren.  

Olika kunskapsformer ges olika värden och i nutid ses den teoretiska i de flesta 

fall som en högre och mer värdefull kunskap än den praktiska.  Men eftersom 

folkhögskolan i sin pedagogiska tradition alltid värnat båda dessa kunskapsformer 

hoppas jag att man även fortsättningsvis, precis som skolformens pionjärer 

önskade, kan se den praktiska undervisningen som en viktig och betydelsefull 

kunskap både för välmåendet och allmänbildningen. När praktiskt och teoretisk 

verksamhet kombineras och används tillsammans med samtalet och dialogen 

behövs inte heller de för folkbildningen ifrågasatta kunskapstesterna, eftersom 

man i samtalet kring arbetsprocessen och resultatet oftast kan utläsa vad 

deltagaren lärt sig. 

Samtliga av mina informanter framhöll dialogen, samtalet och den enkla 

organisationen som speciellt värdefull för folkhögskolans verksamhet. Däremot 

tycks pionjärernas tanke att all undervisning bör genomsyras av både praktiska 

och teoretiska kunskapsformer ha fallit bort under årens gång och anses idag inte 

vara något speciellt folkhögskolemässigt. Alla skolor erbjöd visserligen någon 

form av praktisk verksamhet, men att praktisk undervisning var en viktig 

pedagogisk faktor för folkbildningens pionjärer och att slöjdundervisningen haft 

en mycket hög status inom folkhögskolan verkar vara en kunskap som de flesta 

rektorer inte hade någon tydlig vetskap om. De praktiska kunskapsformerna 

kunde förekomma naturligt i och med den tematiska och problembaserade 

undervisningen eller erbjudas som ett roligt avbrott mitt i veckan men 

prioriterades oftast inte som en naturlig del i all undervisning även om några av 

mina informanter konstaterade att deltagarna mådde bra av ”den typen av 

verksamhet”. 

Utifrån min studie har jag fått uppfattningen att många folkhögskolor inte 

använder den ideologiska läroplanen fullt ut utan endast använder sig av vissa 

delar och även använder sig av de kritiserade kunskapsproven för att försäkra sig 

om att en kurs kan anses vara godkänd. En orsak till detta kan vara bristen på 

kunskap om den egna historiska traditionen och de ambitioner pionjärerna hade 

när de startade folkhögskolan. Jag kan därför anse det underligt att de som leder 
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en folkhögskoleverksamhet i flera fall inte väljer att sätta sig in i folkhögskolans 

pedagogiska och ideologiska bakgrund. Den undervisning som bedrivs fungerar 

säkert bra och kommer förmodligen inte att ifrågasättas av deltagarna, (upplevd 

läroplan), men frågan är om det är folkhögskolepedagogik.  

Trots önskemål från flera folkbildningsorganisationer att lärarna bör ha en 

folkhögskollärarexamen för att värna den egna pedagogiken (uppfattad läroplan) 

tycks inte lärare med denna utbildning vara speciellt prioriterade. Men utifrån mitt 

konstaterande ovan, tror jag folkhögskolorna skulle vinna på att prioritera 

folkhögskollärarutbildningen så att kunskapen om folkbildningens ideologiska 

läroplan och pedagogik kan ökas i lärarkåren och på skolorna.  

Slutsats 

Folkhögskolans historiska bakgrund och grundtanke skulle kunna beskrivas som 

dess ideologiska läroplan som förutsätter att skolformen ska vara ett alternativ till 

annan gymnasial skolform. I den ideologiska läroplanen vill man i undervisningen 

betona samtalet och dialogen, samtidigt som målet är att undervisningen även ska 

innehålla praktiska, teoretiska och gärna estetiska kunskapsformer.  

Folkhögskolornas formella läroplan skiljer sig från annan skolform, genom att de 

fått frihet från staten att forma sina egna studieplaner samt befogenhet att ge ett 

sammantaget studieomdöme efter avslutad utbildning, istället för betyg ämne för 

ämne. I den formella läroplanen precis som i den ideologiska förväntas samtalet 

och dialogen stå i centrum samtidigt som både praktiska och teoretiska 

kunskapsformer bör genomsyra all undervisning. I den formella läroplanen 

beskrivs också att folkhögskolan speciellt ska vända sig till människor med låg 

eller ingen utbildning och till socialt och kulturellt missgynnade grupper, vilket 

gjort att undervisningen vid Allmän kurs i många fall kräver lärare med 

specialpedagogisk kompetens. 

I den uppfattade respektive genomförda läroplanen är samtalet och dialogen 

fortfarande ett starkt kännetecken för folkhögskolans undervisningsform. Däremot 

har slöjd eller annan nyttoinriktad undervisning fått allt mindre plats. De praktiska 

ämnen som tidigare ansågs vara en självklarhet inom folkhögskolan och som 

skulle komplettera de mer teoretiska ämnena förekommer ofta endast vid speciella 

tillfällen samtidigt som undervisningen i kärnämnena i många fall beskrivs som 

traditionellt teoretiska. 

Hur folkhögskolerektorer ser på lärarnas utbildningsbakgrund beror till stor del på 

vilken utbildning och kunskap rektorerna själva har om folkhögskolans ideologi. 
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Vid anställning kan lärarnas ämneskunskaper få en högre prioritet än utbildning 

inom folkhögskolans traditioner och pedagogiska grundtanke, vilket resulterat i 

att Allmän kurs i många fall allt mer kommit att genomföras likt den traditionella 

gymnasieskolan. 

Såväl mina informanters erfarenheter som tidigare forskningsresultat, tyder dock 

på att deltagarnas upplevelse av läroplanen är densamma. Oavsett vilken 

utbildningsbakgrund den pedagogiska personalen besitter, tycks deltagarna 

överlag vara nöjda med sin tid vid folkhögskolan.  
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Bilaga 1 
 

Hej!      
Jag heter Helena Löfqvist Sjöström och är utbildad folkhögskollärare. Just nu 
läser jag in en Magisterutbildning vid Umeå Universitet.  
 

Jag skriver till dig eftersom jag under våren 2016 planerar att skriva en uppsats 
där jag vill ta reda på hur undervisningen på den Allmänna kursen kan se ut på 
några olika Folkhögskolor. 
 

Jag har valt ut 6 skolor runt om i landet, alla med olika huvudmän för att få en så 
heltäckande bild som möjligt trots att materialet inte blir så stort. Jag har valt att 
endast intervjua skolornas rektorer eftersom min uppfattning är att en rektor har 
det övergripande pedagogiska ansvaret för all undervisning på skolan och 
därmed äger en helhetsbild över skolans och Allmänlinjens verksamhet. 

I forskningen kommer de etiska riktlinjer som finns för den här typen av 
forskning att tillämpas. Det innebär att du som intervjuas har fått vetskap om 
vad forskningen kommer att användas till (se ovan)och själv avgör ifall du vill 
vara med i undersökningen. Du har även rätt att när du vill avbryta din 
medverkan. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
varken ditt namn eller din skola kommer att nämnas i resultatet. Allt material 
kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Etikreglerna finns på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

Intervjun kommer att genomföras via telefon och beräknas ta ca 30-60 
minuter. Jag räknar med att kontakta dig under vecka 7 eller vecka 8. 
 

Om du inte önskar medverka i denna undersökning ber jag dig att meddela mig 
detta via mail, så snart som möjligt, dock senast den 14 februari, så att jag har 
möjlighet att hitta en annan rektor att intervjua. 

I fall du har frågor är du välkommen att maila eller ringa till mig.     

Med vänlig hälsning 

Helena Löfqvist Sjöström 

Institutionen för estetiska ämnen 

Umeå Universitet 

090-30068 eller 070-68 38 867 

helena@sorfors.se 

 
 
Handledare: Erik Sigurdson, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet. 
erik.sigurdson@umu.se 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:helena@sorfors.se
mailto:erik.sigurdson@umu.se


 

Bilaga 2 
Tänkta frågor och stödpunkter till intervjuerna   
 
Skolans namn? 
Skolans huvudman? 
Var befinner ni er i Sverige?  
I stad eller på landet? 
Erbjuder ni internatboende? 
Vilka övriga linjer har ni på er skola? 
Antal deltagare på skolan? 
 
Berätta om din väg in i folkhögskolan och hur kommer det sig att du är där du är idag? 

- Hur kom det sig att du fastnade för den här typen av verksamhet? 
- Vad är folkhögskolemässigt för Dig? 
- Hur länge har du varit rektor på skolan? 
- Upplever du att det finns skillnader i att vara rektor på en folkhögskola än på en 
traditionell skola och var är det som skiljer i så fall? 
- Har du som rektor en folkhögskollärarutbildning? 
 

Berätta om hur du uppfattar den Allmänna kursen och vilken roll den fyller på er skola? 
- Hur många deltagare finns det på den Allmänna kursen? 

 - finns det flera klasser? 
 - finns det flera inriktningar? 
 

- Hur många lärare arbetar på er skola? 
- Hur stor del av personalen har en folkhögskollärarutbildning? 
- Hur många av lärarna har en folkhögskollärarutbildning? 
- Hur många arbetar vid den Allmänna kursen? 
- Hur många lärare har en folkhögskollärarutbildning vid den Allmänna kursen? 

 
Hur skulle du beskriva folkhögskolans studieform i förhållande till andra utbildningar tex 
gymnasieskolan? 

Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se i att Folkhögskolans Allmänna kurs anses vara jämnställd 
med den traditionella gymnasieskolan som en högskoleförberande skolform? 
 
Hur skulle du beskriva att folkhögskolans studieform/pedagogik visar sig vid den Allmänna kursen? 

- kursplaner 
- Hur kan en årsplanering gå till och vem/vilka bestämmer den? 
- Hur kan planeringen gå till för respektive ämne? 
- Hur kan planeringen gå till för en vecka? 
- Hur kan planeringen gå till för en skoldag? 
- Hur kan planeringen gå till för en enskild lektion?  
- deltagarstyrd undervisning? 
- tema och pbl 
 

Historiskt sett har folkhögskolan haft en starkt Nytto- och slöjdinriktad undervisning. Kan du se att dessa 
aktiviteter på något sätt fortfarande lever kvar i undervisningen på den Allmänna kursen?   - 
beskriv hur? 
  - på vilket sätt? 

- varför/varför inte? 
 

Om det finns estetisk/praktiska utbildningar på skolan? 
- är det något som deltagarna på den Allmänna kursen också får ta del 
av? 

  - på vilket sätt i så fall? 
 
Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att folkhögskolan skulle utvecklas?  

Finns det något övrigt som du skulle vilja tillägga?   Tack! /Helena 
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