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ABSTRACT 

Den här undersökningen är ett resultat av ett uppdrag från Vindelns folkhögskolas allmänna 

linje i Umeå som undersöker deltagarnas uppfyllelse av måluppfyllelse och skolmiljö. 

För att undersöka frågeställningarna gjordes en fallstudie där både intervjuer och enkäter 

genomfördes.  

Undersökningen utgår från sociokulturell teori och forskning kring skolmiljö, demokrati, 

elevinflytande och tidigare studier på måluppfyllelse och miljöbeskrivning från folkhögskola. 

Undersökningen visade att kursen som undersöktes präglades av sociokulturellt lärande och 

inte fungerade tämjande. Deltagarnas upplevelser är i mycket hög grad positivt både när det 

gäller måluppfyllelse och hur de beskriver skolmiljön. Resultatet kring måluppfyllelse 

stämmer väl överens med tidigare studier och var i vissa fall ännu mer positivt än 

folkbildningsrådets rikstäckande studier. Målet kring ökade kontakter kring närsamhället 

uppfylldes inte i lika hög grad. Resultatet kring hur deltagarna uppfattade miljön visade hur 

deltagarna talade positivt om den heterogena gruppen som trygg och utvecklande. 

Atmosfären beskrevs som tillåtande och demokratiskt även om alla inte beskrevs ta samma 

plats. Undervisningen beskrevs som individuellt anpassad utifrån nivå men inte i lika hög 

grad utifrån studietakt och innehåll. 
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INLEDNING  

Folkhögskolan ser inte ut som den traditionella skolan, den har ett annat innehåll, andra 

metoder, mål och funktioner. Den ses ofta som ett alternativ och arbetar mycket med 

personlig utveckling, individuell bildning och en stark betoning av det levande ordet 

(Gustavsson, 2009). 

Inom folkhögskolan beskrivs att det finns en folkhögskoleanda och en folkhögskolemässighet 

som präglar undervisningen och den samlade upplevelsen av folkhögskola. Den innehåller 

bland annat en syn på gemenskapen och kollektivet som stärkande för individen och dennes 

självförtroende, flexibel och individanpassad undervisning samt en skepsis mot betyg och 

prov som bedömningsinstrument och en stor bredd när det gäller metoder. 

Folkhögskolan har en unik handlingsfrihet eftersom det inte finns några centrala läroplaner 

utan varje skola får själva skapa en profil, vilket gör att det finns utrymme att anpassa både 

metod och innehåll för individen. Det finns dock mål med folkbildning som varje skola måste 

förhålla sig till, dessa handlar om att stärka och utveckla demokratin, att möjliggöra för 

människor att påverka sin livssituation som kan skapa ett engagemang till att delta i 

samhällsutvecklingen, minska utbildningsklyftor och skapa intresse för kultur och bredda 

delaktigheten i kulturlivet. (Folkhögskoledeltagarundersökningen 2010). Utifrån dessa 

övergripande mål så konkretiserar folkhögskolorna egna mål- och verksamhetsplaner.  

Lärare och ledning på Vindelns folkhögskolas allmänna linje i Umeå ansåg att det var viktigt 

att utvärdera dessa mål och bad om hjälp med detta. Fokus lades på deltagarnas upplevelser 

av måluppfyllelse och miljöbeskrivning för att skolans personal senare utifrån det kan se om 

det är något de ska ändra på i pedagogik eller innehåll. En annan viktig anledning till en 

sådan här studie är att ur ett deltagarperspektiv undersöka hur skolans pedagogik uppfattas 

och sen se om det stämmer överens med personalens intentioner.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Underso kningen ä r ett uppdräg frä n Vindelns folkho gskolä som vill utvä rderä skoläns 

verksämhet ur ett deltägärperspektiv, fo r ätt utifrä n det sjä lvä gränskä hur vä l resultätet 

stä mmer med skolän och lä rärnäs mä l och intentioner.   

Detta har konkretiserats till två frågeställningar: 

 Hur väl tycker deltagarna att skolans kunskapsmål uppfylls? 

 Upplever deltagarna att de befinner sig i en miljö som stimulerar deras lärande, 

tänkande och personliga utveckling?  

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen utgår från en sammanställning av kursens mål och skolans verksamhetsplan. 

Endast de mål som är undersökningsbara utifrån att undersöka deltagarnas upplevelser har 

tagits med då lärare, rektorer eller övrig personal inte har deltagit i studien. 

 Ge allmänbildning för vidare studier 

 Öka intresset för samhällsfrågor, internationella frågor och kulturella frågor 

 Öka kontakterna gentemot närsamhället 

 Ge kunskaper om demokratiska spelregler och arbeta för god interndemokrati 

Folkbildningens syfte, skolans verksamhetsplan och kursens mål finns i bilaga 4. 

 

Undersökningen omfattar inte studier på deltagarnas faktiska resultat utan deras upplevelse av 

måluppfyllelse och studiemiljö.  

Undersökningen omfattar endast de deltagare som gått mer än en termin då nya elever inte 

ansågs kunna ge svar på alla frågor.  
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BAKGRUND 

2.1Folkhögskolan fram till idag 

I antologin Folkhögskolans praktiker i förändring beskriver Gustavsson med flera den 

svenska folkhögskolans historia.  De första folkhögskolorna i Sverige grundades1868 av 

bönder. Folkrörelserna, såsom frikyrkorörelsen, den kooperativa rörelsen, nykterhetsrörelsen 

och arbetarrörelsen arbetade i början av 1900-talet för att åstadkomma ett mer demokratiskt 

och jämlikt samhälle. Många av dessa rörelser startade egna folkhögskolor och fick rätt snart 

statsbidrag. Folkhögskolan blev ett substitut för elitskolorna (Berndtsson, 2000). 

Folkhögskolan var dock också exkluderande, inte förrän efter lång strid fick arbetarna 

tillgång till i första hand Hola folkhögskola i Ångermanland och Brunnsvik i Dalarna. I större 

skala kom arbetarna till folkhögskolan först på 1930-talet i samband med den stora krisen och 

arbetslösheten som följde.  

Den typiska kursen historiskt sett är den allmänna kursen, den började när jordbruksåret var 

slut och slutade när vårbruket skulle börja. Allmän kurs betyder att deltagarna får läsa 

allmänna ämnen och få del av ”allmän medborgerlig utbildning”. Det är den allmänna kursen 

som 1950 ger upphov till folkhögskolans egna bedömningsinstrument, folkhögskoleomdömet 

som är en sammanvägning av en rad faktorer som ger en prognos på hur väl man kommer att 

klara av fortsatta studier. Det är ett alternativ till traditionella betyg men ger behörighet till 

högskola och universitet. (Gustavsson, 2009) 

Gustavsson (2009) beskriver hur folkhögskolorna på 1970-talet radikaliserades och starka 

vänstergrupper fick inflytande över skolorna, både genom elever och lärare. I samband med 

denna politiska radikalisering skedde också en pedagogisk radikalisering. De flesta skolor 

hade dominerats av förmedlingspedagogik med inslag av dialog men det hade också under en 

längre tid funnits ett inslag av proggressivism och reformpedagogik inbyggt i 

folkhögskoletraditionen. Denna progressivism gjorde nu sitt inträde på många skolor, dels 

genom olika projekt och dels på lärares initiativ. Ett stort projekt kallades Storpuff-projektet 

och (pedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan). Projektet förespråkade ett 

problembaserat arbetssätt med inspiration av bland andra den brasilianska pedagogen Paulo 

Freire och hans bok Pedagogik för förtryckta. I samband med dessa projekt startades en 

förening, Progressiv folkhögskola som samlade de radikala lärarna, denna radikalitet hade 

vänsterpolitiska och pedagogiska inslag sammanvävda med varandra. 1970 hade en 

folkhögskolelärarutbildning startats och progressivismen introducerades 1975. Några år 
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senare kom den i konflikt med Föreningen för kunskap i skolan som bildats av en 

metodiklektor och en folkhögskolelärare. Den föreningen fick större spridning i det allmänna 

skolsystemet.  

Berndtsson (2000) menar att 1977 års folkhögskoleförordning resulterade i stora förändringar 

bl.a. kring skolornas ekonomi, kursverksamhet och pedagogik. Huvudmännens ställning 

stärktes i och med att skolornas rätt till profilering stärktes, både när det gällde ideologi och 

kunskapsstoff.  

1991 lades den så kallade folkbildningspropositionen och folkbildningsrådet bildades. 

Propositionen innebar att folkhögskolorna sökte legitimitet hos staten för att få tillgång till 

statsanslag, landstingsbidrag och kommunbidrag. Den stora förändringen blev att skolan gick 

ifrån att ha regelstyrning till målstyrning och att varje skola skrev sina egna mål (Gustavsson, 

2009). 

1997 lades en ny förordning och i samband med den genomfördes den 

vuxenutbildningsreform som kallas ”Det stora kunskapslyftet”. Kunskapslyftet var en stor 

satsning som gjordes av staten mellan 1997-2002 och alla kommuner i sverige deltog. 

Satsningen hade som mål att minska arbetslösheten och förnya arbetspolitiken, utveckla och 

förnya vuxenutbildningen, minska utbildningsklyftorna och öka förutsättningarna för tillväxt. 

Vissa menar att kunskapslyftet fick förödande konsekvenser för folkhögskolan. Plötsligt 

kunde det komma många nya elever, då behövdes nya pedagoger, och då fick man ta in 

pedagoger från gymnasie- eller grundskolan som hade med sig ett tänk kring läroplaner och 

läroböcker, vilket ledde enligt vissa till en urholkning av folkhögskolepedagogiken. (Sjöman, 

2009). 
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2.2 Folkhögskolan- en speciell form av skola 

I SOUn Det här borde alla få pröva! (2003) jämför deltagarna genomgående folkhögskolan 

med Komvux. I många av deltagarnas berättelser finns spår av att folkhögskolan har lägre 

status än Komvux ur ett samhällsperspektiv, framförallt ur ett nyttoperspektiv. Komvux 

karakteriseras av ett nyttoideal medan ”flum” råder på folkhögskola. Detta är väldigt centralt 

i litteratur som har undersökt elevers attityd gentemot folkhögskola, men de allra flesta 

återkommer dock till att folkhögskola är något mer, att man lär mycket om sig själv och 

andra och att det inte bara är en lärandeprocess i den meningen att det endast handlar om 

lärande inom skolämnen utan att man även utvecklas inom andra fält.   

Enligt Paldanius (2003) så framförs ofta att folkhögskolan karakteriseras av gemenskap och 

oändlig socialisation och att människor som inte är så sociala blir indragna av andra till 

gemenskapen på en folkhögskola medan Komvux blir en mer anonym utbildningsinstution. 

Rolf Berndsson har skrivit en avhandling om folkhögskolans dynamik och de flesta av de 

studerande som finns med i avhandlingen betonar betydelsen av att möta människor, ta del av 

andras erfarenheter och världsuppfattningar. Det finns en medvetenhet hos eleverna om att 

det ska vara något annat än en ”pluggskola” och att detta kan vara en viktig anledning till 

varför man sökt sig till folkhögskola. I Berntssons (2000) avhandling beskriver en deltagare 

folkhögskolan såhär: ”Jag förväntar mig faktiskt gemenskap och att få träffa människor, 

vilket jag saknade väldigt mycket när jag gick de tidigare åren i skolan”.   

Svanberg Hård (1992) har skrivit en avhandling kring läroprocesser i folkhögskolemiljö och 

då mer fokuserat på fritiden på folkhögskola. Genom dagböcker och intervjuer har hon 

försökt se hur rektorer, lärare och elever ser på bildningsprocesser på skolan där de arbetar 

eller studerar. Alla grupper var överens om att den informella tiden (fritiden) på skolan 

tillmäts lika stort värde som den formella (lektionstid). 

Folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet är begrepp som är centrala inom 

folkhögskolan. Sam Paldanius och Charlotte Alm (2009) har utifrån en enkät som skickats till 

2 400 lärare på samtliga folkhögskolor i Sverige undersökt hur lärare beskrivit 

folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet. Dessa ord kan uppfattas som långa och tunga 

att läsa när de återkommer så i fortsättningen kommer de ibland förkortas till anda och 

mässighet. 

Orden ska förstås som ömsesidigt beroende och förhåller sig till varandra på så sätt att andan 

beskriver idealen och mässigheten beskriver handlingspraktiken. 



6 

 

           

Enlig Paldanius och Alms (2009) studie så kan folkhögskoleanda kan utifrån lärarnas svar 

grovt delas in i tre kategorier: 

• En alternativ anda, en känsla av delaktighet i att förvalta ett alternativt bildningssätt 

och att definiera sig som en skolform som inbjuder till en känsla av gemenskap. En viktig del 

av detta är också folkhögskolans långa historia. 

• Framgångsanda, att jobba för och stödja elevernas framgång och ofta få uppleva 

den. Lärare på olika folkhögskolor har angett många exempel där folkhögskolan har nått 

framgång när den ordinarie utbildningen har misslyckats. Lärarna kopplar också ihop anda 

med att försöka generera självförtroende och se elevernas självförtroende inom studier och 

livet i övrigt öka. 

• Möjlighetsanda, det finns en relativt stor frihet och flexibilitet för lärare på 

folkhögskolan att lägga upp sin egen undervisning. Detta sätt ger möjlighet att lägga fokus på 

och bekräfta individen samtidigt som den enskilde ständigt befinner sig i ett kollektiv. Dessa 

förhållanden skapar en grogrund för utvecklingen av eget ansvar, utmaningar och samtidigt 

en trygghet i kollektivet. En del i möjlighetsandan är handlingsfriheten som kommer med 

flexibla mål. Läraren får i och med det möjlighet att prova olika ”grepp” med olika elever 

vilket troligen skulle minskas med strikta mål.   

Det mest centrala resultatet i studien kring vad anda och mässighet kretsade kring bemötande. 

Lärarnas förhållningssätt präglas av respekt för det individuella och i och med ett aktivt 

lyssnande och medkänsla i kombination med att som lärare vara både kompis och lärare. 

Även en balansgång av att ibland behöva vara en jämlik vän och ibland kliva in som 

organisatör eller i en tydlig lärarroll och på så sätt vara auktoritär. 

Folkhögskolans lärare menar att anda och mässighet är en produkt, ett tillstånd, en normativ 

struktur som inrymmer ideal om människan och läraren, ett erkännande av människans 

individuella erfarenhet, utveckling och framgång (Paldanius och Alm, 2009). 

Paldanius och Alm (2009) visar också att folkhögskolans människosyn är starkt sammanflätat 

med folkhögskoleandan. Kollektivet är viktigt och starkt. I kollektivet inbegrips också 

starkare sociala band än i andra undervisningsformer såsom den kommunala 

vuxenutbildningen. Rent pedagogiskt så anses ett starkt självförtroende hos individen 

underlätta lärandet och att sätta individer i grupper anses få goda konsekvenser både när det 

gäller lärandet men också för den personliga utvecklingen. Självklart finns det individualister 

bland eleverna och det är vanligt att lärarna pratar om dessa som ett problem. Detta pekar på 
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en skillnad i hur det kan vara i verkligheten och hur lärarna vill att det ska vara. De 

individualistiska deltagarna gör att det blir svårare att nå de mål kring folkhögskoleanda och 

folkhögskolemässighet som läraren har med sig in i undervisningen. 

2.3 Folkhögskolans deltagare  

Folkbildningsinstitutets deltagarundersökning från 2010 visar att på allmän kurs nationellt är 

60 procent kvinnor och 40 procent män, 38 procent har utländsk bakgrund och 30 procent har 

en funktionsnedsättning. På allmän kurs 2010 hade den största delen, 40 procent ej avslutat 

sin gymnasieutbildning och 17 procent hade inte grundskoleutbildning, 18 procent 

grundskoleutbildning men inte påbörjat gymnasiet och 20 procent två-eller treårigt 

gymnasieutbildning. Mindre än fem procent hade en högre utbildning.  

Skolverkets statistik för 2011 visar att på Komvux är 64 procent av deltagarna kvinnor och 56 

procent män, 60 procent är födda i Sverige och 40 procent utomlands. Komvux har i högre 

grad SFI-undervisning (svenska för invandrare), vilket påverkar siffrorna. 

2011 hade 4 procent inte gått grundskola, 18 procent hade grundskoleutbildning, 55 procent 

hade två- eller treårig gymnasieutbildning och 19 procent hade högskoleutbildning.  

2.4 Den undersökta kursen 

Vindelns folkhögskolas allmänna kurs i Umeå har just nu 60 deltagare på hel-och halvtid. 29 

av dem har gått mer än en termin och är föremål för denna undersökning. På allmän linje 

läser deltagarna gymnasieämnen och har även projektarbeten varje termin. Deltagarna läser 

tillsammans trots att de är på olika nivåer i ämnena. Den allmänna kursen har en 

morgonsamling varje dag med upprop, information och diskussioner kring aktuella nyheter. 

Deltagarna har en individuell studieplan och efter morgonsamlingarna går deltagarna till de 

ämnen de läser för tillfället. På skolan går aven andra kursen men den allmänna kursen 

dominerar både i antal deltagare och lärare. 
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Undersökningen kommer att utgå från en sociokulturell syn på lärande och utveckling men 

för att få en djupare förståelse för teorin kommer först en beskrivning av vilka andra 

strömningar som funnits och som fortfarande präglar skola och undervisning.  

Vetenskapen kring lärande och utveckling har på under de senaste hundra åren dominerats av 

två traditioner, behaviorism och kognitivism med djupa rötter i vår filosofiska och 

intellektuella historia. En variant av behaviorismen, den så kallade reflexologin hade stort 

inflytande från tidigt 1900-tal fram till slutet av 1950-talet. Inom behaviorismen är det yttre 

beteendet det som betraktas som reellt och forskningsbart (Säljö 2000). Forskare studerade 

endast individens synliga påverkan och reaktion och ansåg att med rätt stimuli kunde 

individen lära sig i princip vad som helst (Imsen 2006). På 1960-talet avlöstes behaviorismen 

av sin motsats, kognitivismen som intresserar sig för människans tänkande och är en modern 

variant av rationalism som ser en total avgränsning mellan kropp och intellekt (Säljö 2000). 

Här är motivationen en inneboende kunskapstörst hos individen (Imsen 2006). 

3.1 Sociokulturell teori 

Som ett alternativ till dessa två stora idéströmningar finns den sociokulturella teorin som har 

haft stor påverkan under de senaste decennierna. Den ryske psykologen Lev S Vygotskij var 

den som introducerade den sociokulturella teorin. Detta gjorde han i dåvarande 

Sovjetunionen på 1920- och 1930-talen som var en svår tid för forskare och han framförde 

sina nya tankar på ett försiktigt och subtilt sätt. Den officiellt accepterade synen på lärande 

och utveckling var då behaviorismen (Säljö 2000). I ett sociokulturellt perspektiv med 

utgångspunkt i att interaktion och samspel mellan människor blir bilden av människans 

utveckling en annan än den tidigare behaviorismen och kognitivismen.  

Olga Dysthe är en norsk professor i pedagogik och hon tog fram sex centrala aspekter på den 

sociokulturella teorins syn på lärande.  

1. Lärande är situerat (hur en person lär och situation där han lär är en viktig del av 

det som lärs)  

2. Lärande är huvudsakligen socialt (historisk, kulturellt och relationerna och interakt-

ionen mellan människor)  

3. Lärande är distribuerat (många människor i gruppen kan bidra med lika saker för 

att bygga en helhetsförståelse)  
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4. Lärandet är medierat (förmedling, som kan användas som en redskap, till exempel, 

språk som kan hjälpa oss förstå omvärlden och för att handla).  

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna (det är genom kommunikation att vi 

formar både oss själva och andra)  

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.(Vi lär oss genom 

handlingsgemenskap, genom att delta som handlande människor tillsammans med 

andra).         (Dysthe 2003;42) 

Enligt den sociokulturella teorin ligger grunden för barns utveckling i kulturen, språket och i 

den sociala gemenskapen (Imsen 2006). Kommunikation och språkanvändning blir helt 

centralt och gör att vi kan utveckla de mest komplicerade förmågor såsom att uppträda olika 

på arbetet, i skolan och med släkten. Inom sociokulturell teori anses att människan formas av 

omgivningen och att mycket lite eller ingenting av en människas sociala handlingar kan 

förklaras utifrån genetiska eller biologiska förutsättningar (Säljö 2000). Ellmin (2011) menar 

att hemmet, skolan, fritiden, kamraterna den kulturella bakgrunden etc. ömsesidigt påverkar 

varandra på ett fundamentalt sätt. Med detta synsätt ser man att det inte bara blir viktigt att se 

vad man lär sig utan också hur och när.  

Att språk är ett centralt är tydligt men tänkande är enligt Vygotskij andra sidan av myntet. 

Tänkande kan vara en tyst inre process som inte fullt går att iaktta för en utomstående. Men 

det går också att se tänkande som en kollektiv process som äger rum mellan människor som i 

kommande exempel där tre åttaåriga barn (Nina, Hanna och Sara) diskuterar varför man kan 

bo på undersidan av jorden utan att falla av; 

Nina- Vi är bara kvar, vi bara sitter fast på något sätt 

Intervjuaren- Ni bara sitter fast… vet ni varför ni sitter fast? 

Nina- Jo, för det är en sån… något slag… vad heter det… som dra… (drar isär 

händerna) 

Hanna- Jag vet, en sån här… 

Nina- Vad heter det? (hoppar upp och ner på golvet) En sån här… en sån här… 

Hanna- Dragningskraft 

Nina- Ja!! 

Hanna- Som drar ner oss. Det är därför vi inte kan flyga. Det är därför vi alltid 

åker ned. (Hanna och Sara hoppar i soffan för att visa hur dragningskraften 

fungerar).  
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Här kommunicerar barnen tillsammans genom att visa med händerna, förklara verbalt och 

hoppa i soffan för att visa hur det fungerar.  Vygotskij menar att språket gör att man kan delta 

i sociala samspel men formar också vårt sätt att tänka. Språket är samtidigt ett kollektivt, 

interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap och kan fungera som en länk mellan 

kultur, interaktion och individens tänkande. 

Roger Ellmin är forskare inom bland annat lärandes förutsättningar och har menar att inget 

lärande sker i ett socialt vakum utan menar i likhet med den sociokulturella teorin att 

människa och miljö är oskiljbara och ingår i interaktioner. Han menar att individen hela tiden 

tar till sig vad hon möter i samspelet med omgivningen, bearbetar, värderar och försöker 

förstå och agera utifrån vad hon sen tidigare kan och vet men försöker också anpassa detta till 

den miljö hon befinner sig i och de krav som existerar. Detta synsätt visar på det oändligt 

komplexa med att förstå hur lärande och utveckling sker eftersom både människa och miljö i 

hög grad är föränderliga och att lärande sker i alla situationer hela tiden.  

Paulo Friere var professor i pedagogik och dog 1997, hans teori anknyter till marxism och 

hans böcker har påverkat folkhögskolans pedagogik i stor utsträckning.  

”Ingen undervisar någon annan, var och en undervisar sig själv genom dialog 

med andra. Det finns inga okunniga människor” 

Paulo Friere.(1975) 

Friere var kritisk till den traditionella skolformen och menade att det endast var genom 

frigörande pedagogik som individen kunde finna medvetenhet som leder till kritisk reflektion 

och handling, något som han ansåg vara omöjligt inom den traditionella skolan. Han menar 

också i enighet med den sociokulturella teorin att individen genom dialog och språket skapar 

ett aktivt förhållningssätt till verkligheten och att kunskap inte bara handlar om att tolka och 

förstå världen utan också att kunna omvärdera och analysera intrycken (Freire, 1975). Freire 

använder ofta begreppet ”tystnadens kultur” som är ett tillstånd där människor kan befinna 

sig. Med det menar han en sorts tyst likgiltighet hos de förtryckta. Han menar att det inte är 

de förtryckta massorna som ger en elit makten utan elitens herravälde som gör massorna 

likgiltiga. Detta genom lögner om de förtrycktas ”naturliga” underlägsenhet som kan leda till 

att de själva ser sig som odugliga.  

Lärarstoffet ska enligt Freire (1975) bestå av elevens egen livssituation och erfarenhet av den 

egna situationen, dennes medvetande med alla dess motsättningar, dennes egna ord, 

värderingar, omdömen och fördomar. Freire (1975) menade också  att undervisning antingen 
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är ett instrument för människans frigörelse eller för dennes tämjande.  Ernst Lange har i 

pedagogik för förtryckta beskrivit Freires teorier och menar att denna pedagogiska metod 

som applicerades framförallt på analfabeter inte direkt går att översätta till länder utan en 

utbredd analfabetism. Där manipuleras människorna lätt just för att de kan läsa och skriva 

menar han. Han menar att vi har ett ”tämjande” uppfostringssystem där elever just fostras till 

goda samhällsmedborgare medan kampen mot analfabetism i Latinamerika kan skapa en 

möjlighet till politisk frigörelse.    

Freire var också grundare till en folkbildningsrörelse som liknade den svenska. Kurserna 

leddes inte av lärare utan samordnare och dialoger och diskussioner var undervisningsformen. 

Hans tanke med pedagogiken var att all utbildning skulle leda till demokrati och han menade 

att ingen utbildning kan nå sitt mål utan elevens fria och medvetna deltagande. I likhet med 

Gunvor Selberg (1999) som visar att för att eleverna ska känna sig (och vara) fria och 

engagerade så måste de få vara delaktiga i undervisningen och få en individanpassad 

undervisning. Demokrati visar sig här vara ytterst centralt, utbildningen måste präglas av 

demokrati för att eleverna ska kunna vara fria och engagerade, och detta är i sin tur en 

förutsättning för lärande och utveckling som enligt sociokulturell teori bygger på interaktion. 

För att interaktionen ska fungera så är även här en demokratisk praktik ytterst nödvändig. 

Freire betonade att samarbete, motivation och tillit till pedagogen som viktiga förutsättningar 

för individens utveckling och att pedagogen i sin tur måste ha tillit till elevernas lust att lära 

och dennes möjligheter.     

3.2 Miljöns betydelse för lärande 

Ellmin (2011) menar att då lärande sker i samspel med andra blir närhet och trygghet i 

samspelet med andra centralt. Att arbeta med att träna elevers sociala färdigheter ger inte bara 

en bättre skolmiljö utan också ett bättre utbyte av lärande. I grupper där det finns ett 

stödjande klimat när det gäller samspel och kommunikation ökar elevernas förmåga att lyssna 

på varandra och läraren. När man lyckas få en ärlig kommunikation där de berörda kan vara 

tydliga i vad de kan, tycker och tänker leder det till att man lär av varandra, vidga sina 

perspektiv och höjer sin kunskapsnivå.  

Gruppens storlek kan vara avgörande när det gäller kommunikation och lärande. Ellmin visar 

hur antalet individrelationer stiger mycket hastigare än antalet individer i en grupp. I en grupp 

med tre medlemmar finns tre relationer i en grupp med fem medlemmar finns tio relationer 

och i en grupp med åtta medlemmar finns 28 relationer. I en stor klass med trettio elever finns 
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hela 435 relationer. Allt för stora grupper kan skapa anonymitet och det finns en risk 

för ”dold” information som kan leda till intriger. Man kan tala om en god cirkel och en ond 

cirkel. I grupper som befinner sig i den goda cirkeln känner man varandra, man talar med 

varandra, känner gemenskap, tycker om varandra vilket leder till att konflikterna minskar. I 

grupper som befinner sig i den onda cirkeln har individerna bristande kunskaper om 

varandra, det finns osäkerhet och rädsla i kontakterna, man känner avstånd, risken för 

missuppfattningar och fördomar ökar isoleringen och risken för destruktiva konflikter ökar 

(Ellmin 2011).  

Anders Anderssons (1999) doktorsavhandling som handlar om mångkulturalism och svensk 

folkhögskola visar hur folkhögkskolan är en relativt unik mötesplats i den bemärkelsen att 

personer från många nationaliteter ofta samlas där. I den beskrivs bland annat hur det 

mångkulturella mötet sker i både det formella och informella lärandet, inte minst det senare. 

Han beskriver folkhögskolor med internat som en bra arena för lärande i och med att man bor 

tillsammans och nattens samtal flyter ihop med dagens undervisning.   

Andersson har intervjuat personal och deltagare vid flera folkhögskolor under senare delen av 

nittiotalet. I sin undersökning skiljer han på invandrare/flyktingar och svenskar när han 

redovisar intervjuerna och med kultur tolkar jag det som han menar olika länder eller 

etniciteters kultur, inte olika kulturer inom en etnicitet eller nation. Han visar hur mötet med 

personer från andra kulturer kan leda till självreflektion genom att ”ens egen tillvaro blir inte 

lika självklar då”. Detta uttrycks av både deltagare och personal. Andersson använder 

begreppet kulturspegling och visar hur deltagare och lärare genom att spegla sin egen kultur i 

andras och genom det bli medveten om drag i ens egna kultur som man tidigare inte varit 

medveten om. Att kulturmötena på folkhögskolan leder till större medvetenhet om svensk 

majoritetskultur hos svenska deltagare är både personal och deltagare överens om i 

intervjuerna. Det kan gälla sådant som den ”kommersiella inriktningen”, vårt sätt att sköta 

den äldre generationen, hur yngre bemöter äldre osv.  Mötena vekar också leda till ökad 

solidaritet genom att personer från sverige får ökad förståelse om hur personer lever i andra 

delar av världen. I Anderssons avhandling berättar en lärare också hur diskussionen om 

kvinnoförtryck lett till en vidgad syn hos kursdeltagarna när slöja, plastikkirurgi och 

exploatering av kvinnokroppen diskuteras. Deltagarna blir medvetna om den egna kulturens 

sätt att förtrycka kvinnor och inte bara hur ”de andra” gör.  Läraren menar att hon är säker på 

att hon inte skulle fått den globala solidaritetskänsla som hon har idag om det bara funnits 
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personer från sverige på skolan. En annan lärare säger angående sin undervisning att de 

tvärkulturella diskussionerna ibland leder till reflektion kring uttrycken ”vi” och ”dom” och 

att reflektionen om att om jag säger ”dom andra”, vem är då ”jag” eller ”vi”?  

Anderssons intervjuer med deltagarna visar också på ett kunskapsutbyte rent faktamässigt, att 

de lär sig om länder, krig, konflikter osv. Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta ett ypperligt 

sätt att lära. Eleverna får en relation till kunskapen genom klasskompisar och vänner.   

En deltagare belyser vikten av att få diskutera detta på skolan, att samtalen är centrala i 

undervisningen och att det finns en öppenhet som gör det möjligt att diskutera de svåra 

sakerna som utanförskap, att vara invandrare, barnuppfostran och religion. En person som 

invandrat till sverige menar att folkhögskolan varit en bra plats att lära sig om sverige, ”vi är 

ju faktiskt i sverige och man måste lära sig hur folk lever här, vad man ska göra, vad man inte 

ska göra och så vidare, och på det sättet är skolan ett jättebra ställe”.  

3. 3 Innehållets betydelse för lärandet 

I Lgr 11 står: ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.  

Ett innehåll som leder till att eleven tycker det blir för svårt, för mycket, för lätt eller för lite 

leder till bristande engagemang och dålig arbetstillfredsställelse (Ellmin 2011;34). Vygotkijs 

begrepp ”den proximala utvecklingszonen” (zonen för möjlig utveckling) blir här ett talande 

begrepp. Med det menar han att förmågan att lösa uppgiften med vägledning eller i samarbete 

är den möjliga utvecklingszonen medan förmågan att lösa uppgiften självständigt vid en 

tidpunkt blir den faktiska utvecklingszonen. Den möjliga utvecklingszonen är alltid större än 

den faktiska, skillnaden mellan vad man kan göra med hjälp av andra mot vad man kan 

åstadkomma själv kommer alltid finnas (Ellmin 2011). Vygotskijs teori visar att barns alla 

högre psykiska processer sker två gånger under dess utveckling. Alltså att barnet först klarar 

av något med hjälp av någon eller några andra och sedan lär sig att klara av samma sak själv 

(Egidius 1999). Eleverna behöver därför individuell vägledning för att komma vidare i sin 

utveckling.  
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3.4 Elevinflytande och kvalitet 

Gunvor Selberg (1999) visar i sin doktorsavhandling att elevinflytande är kopplat till lärande. 

Genom att jämföra tre grupper med lite, ganska mycket och mycket elevinflytande visar hon 

att elever med lite inflytande över innehåll och metod har svårare att organisera sitt lärande 

och arbetade även mindre med varandra än de med mer inflytande. Hon visar även att elever 

som har större inflytande har större möjligheter till högre kvalité på kunskapen.  

Selbergs avhandling visar också att elever som har låg uthållighet missgynnas av lärarstyrd 

undervisning och att disciplinproblem då kan uppkomma. I en undervisning som präglas av 

mer elevstyrning kan elever själv välja när de behöver omväxling.       

Även amerikansk forskning visar liknande resultat, Stokes, T., Sheridan, B,. Baird, D. (2009) 

visar att om man diskuterar argument för elevers inflytande så är fördelarna tydliga. Bland 

annat får det positiva effekter på elevernas förmåga till kritiskt tänkande, motivation och 

självförtroende (Stokes, Sheridan & Baird, 2009:6). 

Den amerikanske pedagogen John Dewey menar att elevens intresse utgör drivkraften i 

dennes lärande och att om pedagogen tar hänsyn till elevens intressen ser den också elevens 

särskilda begåvning, behov och preferenser. Detta visar hur viktigt det blir med individuellt 

anpassad undervisning (Dewey 1999).    

3.5 Tidigare studier av folkhögskolans måluppfyllelse och miljö 

Det är framförallt Folkbildningsinstitutet som tillsammans med SCB gör utvärderingar om 

folkhögskolans måluppfyllelse. Detta gör de varje år.  

Deras senaste folkhögskoledeltagarundersökning från 2010 utvärderar bland annat 

undersökningsområdet som denna studie avser. Studien har fyra syften varav ett är att spegla 

deltagarnas omedelbara erfarenheter av den utbildning de deltagit i. 

För att undersöka detta skickade man ut 25 000 enkäter mellan 2006-2010 som 

kompletterades men intervjuer under 2010. 

Fyra av fem anser att de blivit mer allmänbildade och att folkhögskolan har förbättrat deras 

kunskap i att självständigt söka kunskap och att tänka kritiskt och analytiskt. 

Kring frågorna hur folkhögskolestudierna påverkat deras allmänbildning och engagemang 

eller intresse för kultur och samhälle så är bilden överlag väldigt positiv.  Nästan alla menar 

att de blivit mer allmänbildade och kring 70 procent menar att de är mer intresserade av eller 

engagerade i kultur och samhällsfrågor. Enkäterna visar att kring 70 procent anser att de har 

bättre kunskaper om män och kvinnors olika villkor i samhället och ökat sin förståelse för 
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människor med annan etiskt bakgrund än sin egen. 

Studien visar också att folkhögskolestudierna gjort att runt 80 procent i hög grad eller i någon 

mån känner bättre självförtroende, anser att de ifrågasätter mer och tar fler initiativ än 

tidigare. Överlag så verkar elever på folkhögskola var nöjda med sina studier, de allra flesta 

svarade att de skulle rekommendera samma folkhögskola och samma kurs till andra. 

Drygt 80 procent ansåg att undervisningen har anpassats efter deras personliga villkor.  

Ungefär hälften svarar att de ofta eller mycket ofta har kunnat påverka både studiernas 

innehåll och upplägg och den andra hälften svarar att de sällan eller aldrig kunnat påverka. I 

intervjuerna beskrivs tempot som en viktig faktor, tempot beskrivs som lägre när eleverna 

jämför med Komvux och många säger att det är en viktig anledning till att de valt att studera 

på folkhögskola. Några personer som har barn beskriver att det är bra att det inte är så mycket 

läxor och annat utanför skoltid. Några enstaka beskriver att det ibland går lite väl långsamt 

och att det är svårt att påverka undervisningen så att kraven blir högre. Ungefär en av sju 

menar att studietakten är för hög, men samtidigt menar en av fyra att studierna ställer för låga 

krav på dem. 

Kring intervjufrågorna som rörde hur eleverna ser på lärarna så verkar eleverna återigen 

jämföra sina lärare med lärare de haft på gymnasiet eller Komvux. De menar att 

folkhögskollärare är mer som en kompis, att det är mer jämlikt och inte så strikt. Många säger 

att lärarna är duktiga och personliga och att de känner sig sedda. Nästan alla anser att de fått 

bra stöd från lärarna för att klara av studierna. I intervjuerna beskriver flera att de diskuterar 

mycket på lektionerna och att de är av uppfattningen att elevernas tidigare erfarenheter tillför 

något positivt i skolarbetet. Kring frågorna hur studierna påverkar dem som personer så 

uttryckte en i intervjuerna att ”vi tar hand om varandra” och det verkar sammanfatta resultatet 

ganska väl. I enkäten svarar hela 90 procent att gemenskapen med studiekamraterna varit 

mycket bra, bra eller ganska bra. 

SOUn Det här borde alla få pröva! (2003) har undersökt hur folkhögskolestudierna har 

påverkat elever genom att intervjua dem efter de avslutat utbildningen. Deltagarna pratar om 

en avgränsning från ”verkligheten”, man ska här komma ihåg att många som läser på speciell 

kurs på folkhögskola bor på internat och lever hela sina liv på skolan under en begränsad tid. 

Avgränsningen avser alltså en avgränsning från det normala vardagslivet och baserat på 

många av deltagarnas berättelser så syftar det på att de kommit till en annan plats när det 

gäller prestationsångest och stress. Det talas också om ett enormt stöd från lärare. Även här 
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kan man utifrån intervjuerna se att nästan alla deltagare upplevt att lärarna hunnit med och 

haft möjlighet att ge dem det stöd de behövde (Paldanius 2003). Många deltagare tillskriver i 

ett retroperspektiv lärarrollen stor vikt och framhåller lärarnas goda egenskaper men inte 

speciellt mycket handlar här om upplägget utan relationerna och innehållet som verkar vara 

speciellt minnesvärt. Deltagare som kände att de behövde särskilt stöd var mycket 

tillfredsställda med lärarna (Paldanius 2003). 

Liksom i folkbildningsrådets utvärdering så beskrivs det långsamma studietempot som 

karakteristiskt för folkhögskolan, vissa tycker att det är skönt eller nödvändigt medan andra 

tycker att det är olidligt långsamt när de jämför med andra skolformer. Det långsamma 

tempot verkar också underbygga de demokratiska mål som ingår på vissa skolor då det ger tid 

för samtal, diskussioner, umgänge och en möjlighet för alla att få sin röst hörd. En deltagare 

beskriver att det kunde ta dagar att komma fram till ett gemensamt beslut vilket kan tyda på 

en mer demokratisk process (Paldanius 2003). 

Hela 90 procent av deltagarna anser att deras lärare varit kunniga, hjälpsamma, tillgängliga 

och gett dem de stöd de behöver för att klara studierna.  

 

METOD 

4.1 Filosofisk utgångspunkt 

Forskarens syn på forskning och kunskap påverkar alltid undersökningen som görs, därför 

redovisas här min filosofiska utgångspunkt.  

Idealistisk ontologi har betydelse för modern forskning och studier som fokuserar på 

objektiva idéer, till exempel individer och gruppers uppfattningar i olika frågor. Idealismen 

har också betydelse för socialkonstruktivismen, där människors tolkningar av verkligheten är 

det centrala. I denna typ av forskning handlar det inte om att mäta och analysera objektiva 

förhållanden utan de tolkningar som människorna gör (Sohlberg 2002).  

Den här underökningen utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt och kommer att präglas 

av hermeneutik i analysen och diskussionen.  

 

4.2 Undersökningsdesign och metodval 

Designen för denna undersökning är en så kallad fallstudie då syftet är att undersöka 

förhållandet på en specifik skola. Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning 

eftersom man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett visst fall. Fallstudier 
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inbegriper emellertid ofta både kvalitativa och kvantitativa metoder Bryman (2011). 

Fallstudier kan riskera att generera olika rivaliserande förklaringar utan att man kan avvisa 

någon av dem (Teorell & Svensson 2007). Det bör poängteras att det inte finns någon 

intention att resultatet ska vara generaliserbart utan gäller bara kursen som undersöks.  

Studien använder både enkäter och fördjupande intervjuer, detta ansågs nödvändigt för att 

besvara frågeställningarna. Det finns dessutom en tydlig fördel med fallstudie som design i 

undersökningen då det finns möjlighet att genom både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar få information från i stort sett alla som är objekt för undersökningen. Både 

enkäterna och intervjuerna är av respondentkaraktär, det vill säga att det är ”svarspersonerna 

själva och deras egna tankar som är studieobjekten” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud: 2007). 

Syftet med enkäterna är att få en bild av hur deltagarna upplever måluppfyllelsen och till viss 

del undersöka hur de trivs. Intervjuerna har i större grad syftet att undersöka studiemiljön och 

inte måluppfyllelsen.  
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4.3 Urval 

Skolan har morgonsamling varje dag och under samlingen på måndagen en vecka gavs 

information om studien och frågade vilka som kunde tänka sig att göra enkäten. Eftersom jag 

ville att personer med en viss erfarenhet (minst en termin folkhögskolestudier) skulle göra 

enkäten så blev det den gången inte så många som gjorde den då de allra flesta var nya 

deltagare. Samtidigt informerades även om att intervjuer skulle genomföras och att de som 

var intresserade kunde säga till, det gjorde tre stycken. Därefter ombads lärarna göra en lista 

över de som hade gått minst en termin, det var tjugonio stycken dessa söktes med hjälp av 

lärarna upp eftersom många kommer senare på dagen. Detta arbete tog en vecka och slutligen 

så hade alla elever utom fem lämnat in enkäten, två lämnade inte in enkäterna och tre var 

frånvarande hela veckan. Tjugotre enkäter lämnades in. Under veckan intervjuades de tre som 

på morgonsamlingen sagt att de ville ställa upp, sen spred sig ryktet och flera kom och ville 

intervjuas. Totalt intervjuades fem stycken, Filip, Dennis, Cecilia, Julia och Nadja.  När tre 

stycken var klara visade det sig att de i stora drag liknade varandra och de förde i stort sett 

lika resonemang, då ytterligare två intervjuer gjorts märktes att även dessa förde liknande 

resonemang. Detta gjorde att intervjuerna tillsammans med enkäterna ansågs vara ett bra 

underlag för analys.   

4.4 Utformandet av enkäter och intervjuguide 

Både enkäterna och intervjuguiden utgår med vissa revideringar från folkbildningsrådets 

deltagarundersökning Folkbildning för alla från 2010 som anlitade SCB för att göra sina 

utvärderingar. Enkäterna utformades för att få en mer generell bild av hur eleverna uppfattar 

att målen nås och hur de trivs och vad de anser om skolan och utbildningen de går. 

Intervjufrågorna ser olika ut, de allra flesta börjar med I vilken grad… och då är 

svarsalternativen i hög grad, i någon mån, inte alls och studierna har haft motsatt effekt. I 

enstaka fall är det ja och nej-frågor eller frågor där svarsalternativen är mycket ofta, ofta, 

sällan, aldrig och inte aktuellt.  

Intervjufrågorna utformades dels utifrån den tidigare studien som nämnde ovan, och dels av 

skolans verksamhetsplan och mål som användes för att få mer utvecklande svar och att ge 

möjlighet att ställa ytterligare en fråga eller fånga upp något intressant som kom upp som var 

kopplat till någon av frågeställningarna, detta för att få en ytterligare förståelse och mer 

beskrivande svar (Teorell & Svensson 2007). Under intervjuerna användes en intervjuguide 

(bilaga 2) som innehåller en lista över specifika teman som ska beröras under intervjun men 

intervjupersonen har stor frihet att själv forma svaren på sitt eget sätt, frågorna behöver inte 
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komma i någon speciell ordning och frågor som inte finns med i intervjuguiden kan också 

ställas om det anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman 2011).  

4.5 Intervjumetod 

I undersökningen användes semistrukturerad intervjumetod då det ger utrymme att ställa 

följdfrågor, ställa frågorna i en annan ordning för att få intervjuerna att flyta på bättre, vända 

på frågor, exempelvis: så du tycker inte att... beroende på vad intervjupersonen sagt tidigare. 

För att få en viss struktur så användes intervjuguiden med elva frågor.  Bryman (2009) 

påpekar att det är viktigt med en viss mån struktur av de teman som ska undersökas, men att 

samtidigt inte styras för mycket av specifika frågeställningar för att intervjupersonen ska få 

utrymme med sina tankar och upplevelser. 

4.6 Genomförande 

Enkäterna genomfördes av deltagare dels efter morgonsamlingar och under dagen. Alla 

informerades om de vetenskapsetiska principerna. Jag bokade in tider med de som ville 

intervjuas och bokade samtidigt ett rum. Innan intervjuerna startade informerades de om hur 

intervjumaterialet skulle användas. De fick också information om att deras namn kommer 

fingeras och att de inte behöver svara på alla frågor och när som helst kan avsluta intervjun 

eller ta tillbaka något de sagt.  

Intervjuerna genomfördes i ett kontor på skolan, två intervjuer stördes av lärare och elever 

som skulle hämta saker i rummet. 

4.7 Analysmetod 

Enkäterna kodades genom att varje fråga fick en bokstav och varje alternativ en siffra, detta 

fördes in i exeltabeller som sedan räknades om till andelar och procent. Enkätsvaren 

bearbetades tre gånger så riskerna för fel är minimala. (se tabeller i bilaga 1) 

Intervjuerna bearbetades genom kodning av vilka svar och resonemang som hörde till 

respektive mål, sedan söktes en kärna i hur de uppfattade studiemiljön och bemötande. 

Utifrån detta skapades fyra kategorier; gemenskap och trygghet, den heterogena gruppen, 

individuellt anpassad undervisning, och personlig utveckling. Utifrån min hermeneutiska 

utgångspunkt så är jag medveten om att min tolkning och förförståelse påverkade 

bearbetningen i form av vilka kategorier som skapades och vad som lades vikt på. 

Det transkriberade materialet gicks igenom flertalet gånger för att inte missa något centralt.   
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4.8 Validitet och reliabilitet 

Enkätsvaren bearbetades tre gånger så riskerna för fel är minimala och det transkriberade 

materialet gicks igenom flertalet gånger för att inte missa något centralt.   

Enkätundersökningen anses vara replikerbar i stor utsträckning då enkäten och urvalet 

redovisas tydligt. Detta är svårare med intervjuundersökningen då en intervju är ”en specifik 

form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog” (Kvale:1997:117).  

Resultatet från både enkäterna och intervjuerna skulle kunna se annorlunda ut om 

undersökningen gjordes igen om ett par år då deltagarna bytts ut, eller om en kris eller 

liknande inträffade på skolan som undersöktes.   

Generaliserbarheten när man gör intervjuer brukar vara låg (Bryman 2011), men trots detta så 

menar jag att generaliserbarheten av den undersökta gruppen är stark då personerna som 

deltog i intervjuerna är utifrån vad jag vet från olika kompisgäng på skolan, de är i olika 

åldrar, har olika kön, etnicitet, tro och bakgrund och representerar en sjättedel av den totala 

gruppen som jag undersöker. 

Möjligheten till generaliserbarhet till andra kurser eller skolor är låg då endast en kurs 

undersökts och dessutom endast de som gått mer än en termin deltagit i undersökningen. 

4.9 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har utarbetat vetenskapsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, dessa konkretiseras i fyra huvudprinciper; 

informationskravet, forskaren ska informera de som är berörda av forskningen om syftet med 

forskningsuppgiften, samtyckeskravet, deltagare i undersökningen har själv rätt att bestämma 

om de vill vara med eller inte, konfidentialitetskravet, uppgifter om personerna som deltar i 

undersökningen förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, nyttjandekravet, uppgifterna 

får endast användas för forskningsändamål (Teorell & Svensson 2007). 

Alla som intervjuades informerades om vad den skulle användas till, att intervjun spelades in, 

att det var frivilligt och de när som helst fick ändra sig och avbryta. Vi pratade om att andra 

deltagare och lärare såg att intervjun genomfördes och att lärarna skulle komma och läsa min 

undersökning men att de inte kommer att veta vem som sa vad. Alla sa att det tyckte att det 

kändes bra att vara med. De fick också information om att alla som svarade på enkäten var 

med i ett lotteri och kunde vinna ett pris. Det faktum att jag känner ett vissa av eleverna och 

att lärarna tyckte att det här var en viktig undersökning kan ha gjort att de kände sig tvungna 

att göra enkäten, dock fanns utrymmet att ”smita” och inte lämna in enkäten. 
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RESULTAT 

5.1 Disposition av resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar som visar hur deltagarna svarat i enkäterna (se bilaga 3) och 

diskuterat i intervjuerna. 

Del ett redovisar frågeställningen: Hur väl tycker deltagarna att skolans kunskapsmål 

uppfylls?  Resultatet delas upp i fyra rubriker (de olika målen). 

I den andra delen redovisas frågeställningen: Upplever deltagarna att de befinner sig i en 

miljö som stimulerar deras lärande, tänkande och personliga utveckling? Resultatet delas upp 

i fyra kategorier. 

Några resultat kommer att återkomma både i delen kring kunskapsmålsuppfyllelse och i den 

del som redovisar hur de beskriver sin studiemiljö. Redovisningen kring demokrati har 

självklart att göra med skolmiljön men redovisas i kapitlet som berör frågeställningen om 

kunskapsmåluppfyllelsen eftersom ett av skolans mål handlar om demokratiska spelregler 

och interndemokrati.  

5.2 Deltagarnas uppfattning och kunskapsmålens uppfyllelse 

5.2.1Deltagarnas uppfattning om målet ge allmänbildning och kunskaper för vidare 

studier 

För att utvärdera målet har jag undersökt i vilken grad deltagarna uppfattar att folkhögskolan 

gjort att de blivit bättre på att självständigt söka kunskap, att tänka kritiskt och analytiskt, att 

samarbeta med andra och att ta fler initiativ än tidigare, ifrågasätta mer, i vilken grad de fått 

bättre självförtroende, bättre studieteknik, samt blivit mer allmänbildade. Enkätsvaren,( se 

bilaga 3), visade att nästan alla i hög grad eller i någon mån tar fler initiativ, ifrågasätter mer, 

är bättre på att tänka kritiskt och analytiskt, samarbeta med andra, är mer allmänbildade och 

anser sig själva vara bättre rustad för fortsatta studier.  Många känner att de har fått bättre 

självförtroende, fyra stycken svarade i enkäterna dock att de inte alls kände bättre 

självförtroende. Den fråga inom detta mål som fick flest negativa svar var om de kände att de 

var bättre på att självständigt söka kunskap, fem stycken ansåg att de inte alls blivit bättre på 

det. 
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5.2.2 Deltagarnas uppfattning om målet att öka intresset för samhällsfrågor, 

internationella frågor och kulturella frågor 

Alla som intervjuades anser sig vara intresserade av samhälls- kultur och internationella 

frågor, vissa säger att de varit det innan de började på skolan men att skolan utvecklar deras 

kunskaper. Andra säger att skolan gjort dem intresserade och kunniga. De tycker att alla 

områden får lika mycket plats och att de lär sig genom diskussion med lärare och andra 

deltagare. Enkäterna visar dock att fler har ett ökat engagemang för samhällsfrågor än för 

internationella och kulturella frågor, även om de allra flesta svarat att de i någon mån eller i 

hög grad blivit mer engagerad i alla dessa. De nämner framförallt morgonsamlingarna som 

arena för diskussioner kring dessa områden. 

Julia säger angående hur hon lär sig:  

 

”typ morgonsamlingarna och man har tid att diskutera med varann, annars brukar 

det va som på gymnasiet, mer lektion, föreläsning om ämnet och sen har man inte 

tid med så mycket mer än att fara hem och plugga inför prov eller vad det kan 

vara”.  

När hon sen får frågan om hur det ser ut på den här skolan säger hon: 

”Vi diskuterar utanför morgonsamlingarna också” och ”det känns som en viktig 

del här, inte bara, vad man ska säga, faktamässigt om sveriges statsskick och prov 

på det utan mer vad som händer nu och sådär”. 

Cecilia säger att hon inte var intresserad av politik över huvud taget och att hon gillar 

morgonsamlingarna för att hon där får sin dagliga dos av vad som händer i världen. 

Nadja menar att morgonsamlingarna och det som diskuteras där är bra för att genom 

diskussioner lära sig kritiskt tänkande. Hon jämför med gymnasiet där det inte fanns så 

mycket diskussion och menar att ungdomarna där var mer okritiska till media. Här menar hon 

att alla som är med på morgonsamlingarna åtminstone får höra diskussioner, även om de inte 

deltar själva.   

Däremot anser eleverna att skolan inte lyckas lika bra med målet att öka kontakterna 

gentemot närsamhället, många svarar att det inte är lika mycket diskussion eller information 

inom det området. Även enkäterna visar att många anser att de i någon mån eller inte alls har 

mer kunskap om kontakter i närsamhället. Det vissa nämner i intervjuerna är att de när de 
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haft projektarbete ringt runt till olika personer eller grupper för att göra exempelvis intervjuer. 

En deltagare berättar om att de förra året gjorde flera ansökningar om pengar till projekt och 

på det sättet lärde sig en del. Flera säger att de inte direkt anser att skolan har ökat deras 

kontakter med närsamhället men att de skulle få hjälp av lärarna om de skulle behöva få 

kontakt med någon person eller grupp.     

5.2.3 Deltagarnas uppfattning om målet ge kunskaper om demokratiska spelregler och 

arbeta för god interndemokrati 

Enkäterna visade att nästan alla tyckte att alla har möjlighet att påverka på skolan, två 

personer svarade nej.  

För att utvärdera målet som handlar om demokratiska spelregler har jag undersökt i vilken 

grad deltagarna uppfattar att folkhögskolan gjort att de ökat sin förståelse för män och 

kvinnors olika villkor i samhället och människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund än 

sin egen. Enkäterna visar att de allra flesta ansåg att de i hög grad eller i någon mån fått en 

bättre förståelse inom dessa tre områden, tre till fem personer per fråga svarade att de inte alls 

fått det (en person svarade nej, studierna har haft motsatt effekt på frågan om den fått ökad 

förståelse för demokratiska spelregler).  

För att undersöka hur demokratisk deltagarna som intervjuades upplevde skolan så 

definierade jag inte begreppet demokrati utan använde begreppet i mina frågor och lät de 

svara. På så sätt kan jag också visa vad de kopplar ihop med begreppet. De tar framförallt upp 

morgonsamlingarna, ibland när de inte riktigt förstod vad jag var ute efter så tog jag 

morgonsamlingarna som ett exempel då det är en stund där deltagarna dagligen har möjlighet 

att ta upp saker. De säger att samlingarna är bra för att information ges och alla har möjlighet 

att säga sin åsikt även om inte alla gör det av olika anledningar. De som uttalar sig kring 

huruvida demokrati är något genomgående på skolan anser att det är så. Filip säger att:  

 

”Det är väl det budskapen man fått, att man får vara med och påverka och sådär 

och dom, tycker ändå att de varit öppna med det, att man har rätt att säga till, 

klaga på nåt eller ge förslag på förändring och det är ju mycket, vi har haft 

diskussioner om demokrati och så”. 

 

 De som uttalar sig kring huruvida man kan ta upp något med lärare om man skulle vara 
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missnöjd med något så nämner alla någon lärare de skulle tänka sig att gå till. Vägen till 

rektorn verkar dock vara längre. Dennis berättar att en deltagare klagat på en lärare inför en 

annan lärare som berättat för rektorn, men gett en annan version som sedan rektorn hade fört 

vidare till den lärare som missnöjet gällde. Dels, menar han att informationen blev felaktig 

men framförallt blev det sårade känslor hos den berörda läraren i onödan. Han saknar en 

smidigare kanal vid sådana tillfällen. När frågor om demokrati dyker upp i intervjun relaterar 

de ofta till kaffemaskinen som har krånglat och att många klagat som lett till att lärarna 

ringde till en reparatör. Nadja säger:  

”Ja men det har ju varit så struligt, det tycker jag är ganska demokratiskt, att de 

inte bara skitit i det, att om man varit ett gäng eller majoritet som lyssnar dom” 

(lärarna, min anm.). 

Filip berättar att rektorn kommit en gång i månaden förra terminen för att ha elevråd och att 

deltagarna nu på eget initiativ startat ett eget elevråd som tio stycken är med i. Eftersom att 

många varit missnöjda med kaffet började de samla in namn på en lista som lämnades in till 

lärarna som ledde till att det kom en person och ställde in kaffemaskinen så den fungerade 

bättre. Angående detta säger Filip:  

”Jag tycker det är demokratiskt på det sättet att det har vi verkligen fått till stånd 

själv och alla fick vara med i gruppen, det var verkligen öppet, det har vi 

verkligen sagt att alla får vara med, hur många som helst”. 
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5.3 Deltagarnas upplevelser av miljön 

För att beskriva hur deltagarna i intervjuerna talade om sin studiemiljö utkristalliserades fyra 

olika teman; gemenskap och trygghet, den heterogena gruppen, individuellt anpassad 

undervisning, och personlig utveckling.     

5.3.1 Gemenskap och trygghet 

Alla deltagare som intervjuades menade att gemenskapen var bra, även enkätsvaren visade på 

samma sak, endast en deltagare tyckte att gemenskapen med studiekamraterna var ganska 

dålig. Enkätsvaren visade också att alla deltagare ofta eller mycket ofta arbetar med 

kurskamrater under schemalagd tid men däremot gör få det utanför schemalagd tid, de flesta 

svarade sällan. Detta beror antagligen på att de nästan aldrig har läxor eller aktiviteter utanför 

schemalagd tid.   

 I intervjuerna jämförde många med Komvux och gymnasiet. Julia menade att det är väldigt 

annorlunda mot gymnasiet, ”här är det som avslappnat och man kan va sig själv utan att man 

måste typ försöka passa in eller nånting”. Hon berättar även att hon blev chockad när hon 

först kom till skolan och alla hälsade och att när folk satt i en grupp så pratade alla med alla. 

Dennis har upplevt samma sak,  

”Även om man inte känner folk så bra så hejar man och säger god morgon och 

om man har tid frågar man hur det är och kan fråga vad de ska göra i helgen, sen 

inför, på fredagslektionen säger man trevlig helg, såna småsaker, men det kan 

vara viktigt för trivseln”.  

Alla som intervjuades var överens om att det fanns möjlighet att säga vad man tyckte på 

skolan men att alla av olika anledningar inte gjorde det. Två av de jag intervjuade talade 

sällan i storgrupp men när de gjorde det uppfattade de att de fick ett väldigt bra bemötande. 

Cecilia säger: 

”Sen finns det ju de som är väldigt allmänbildade och kan sin sak så jag kan bli 

skrämd ibland för att prata, men det är ju aldrig så att när jag har pratat att nån har 

skrattat åt mig eller tyckt att min åsikt har varit mindre viktig”. 

Alla fem respondenter resonerade kring att även om det var så att alla inte pratade på 

morgonsamlingen där nyheter diskuteras så kunde diskussionerna fortsätta i mindre grupper 

senare. Nadja tar engelskan som ett exempel på där de personer som inte pratar i storgrupp 
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varit villiga att prata och ta för sig. Alla hade uppfattningen att samtliga deltagare pratade och 

diskuterade i de mindre grupperna och flera sa att ingen verkar hamna utanför. Nadja säger att 

hon själv pratar väldigt mycket i storgrupp och tycker inte att hon känner sig tystad på något 

sätt men säger att det kan ju vara så att andra känner så men att hon hoppas att så inte är 

fallet. Hon tror dock att det handlar om att folk är rädda att prata i en större grupp, inte att 

någon eller några gör att vissa inte vågar prata. Filip menar att ”man drar sig inte för att tala 

med nån”, han menar att mixen av människor skapar ett väldigt öppet klimat och att att 

öppenheten gentemot varandra och stämningen på skolan är bättre den här terminen än den 

förra. Han tror att det beror på att det var en del stölder som drog ner stämningen ”man var 

tvungen att ha folk som vaktade ens grejer liksom och folk var ju misstänksamma mot 

varandra”.   

Enkätsvaren visar att ingen upplevt sig negativt särbehandlad utifrån könstillhörighet, sexuell 

läggning, sexuell identitet eller funktionsnedsättning. En person har upplevt sig negativt 

särbehandlad utifrån etnisk tillhörighet, identitet eller annan trosuppfattning. I intervjuerna 

beskriver alla på olika sätt att de känner sig trygga på skolan.  

5.3.2 Den heterogena gruppen 

Alla som intervjuades talade mycket om att det är så många olika sorters personer på skolan, 

alla menar att de här träffat personer som de inte trodde de skulle ha träffat annars. Alla 

menar att det finns många olika etniciteter och religioner bland deltagarna på skolan. 

Enkäterna visar att nästan alla anser att folkhögskolan gjort att deltagarna i någon mån eller i 

hög grad upplever att de en ökad förståelse för med annan etnisk eller kulturell bakgrund än 

sin egen.  Flera nämner i intervjuerna att den på många sätt blandade gruppen leder till fler 

intressanta diskussioner än en homogen grupp gör.  Cecilia berättar att hon kommer från en 

stadsdel i Umeå där man mest umgicks med personer i son egen ålder och ägnade sig 

framförallt sport. På skolan menar hon att är i olika åldrar och har olika bakgrund. Hon säger:  

 

”Jag tycker bara att det är positivt, asså jag har själv, jag har själv blivit mycket 

mer öppen, asså mycket större förståelse. Det jag visste om religion var det jag 

hade lärt mig i skolan det är inte alls speciellt, det går inte ihop med hur det 

egentligen är och jag hade inte lärt känna de människorna om jag inte gått här, 

kanske på någon arbetsplats senare i livet och sådär men..” 
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Hon fortsätter  

”Det låter klyschigt men jag känner att jag vuxit ganska mycket som människa 

och är jätteglad att jag har fått lära känna folk från så många olika ställen, jag vet 

inte.. För sånt tycker jag annars kan skapa mycket rädslor, jaha de pratar nåt 

annat språk, de är muslimer eller buddister och man inte förstår sig på det och nu 

har jag fått en chans att vara med så många typer av människor och under, ja vad 

ska man säga, det blir många timmar per dag och det har gjort att jag har mycket 

mer förståelse för, och känner mig mer öppen. Jag är inte lika trångsynt som jag 

var innan, det tycker jag att jag var innan”. 

Nadja har själv upplevt fördomar och försöker därför att vara fördomsfri då hon inte vill 

utsätta någon annan för det hon varit med om. Hon gillar att diskutera med personer som har 

andra åsikter och principer än hon själv och vill gärna påverka andra. Därför gillar hon att det 

är en blandad grupp på skolan med personer med varierande åsikter. 

”Jag har för mig att nån gång så var det nån som var lite smånationalistisk, 

rasistisk som hade yttrat sig men jag var ju inte här då men jag tycket att det är 

intressant att det finns såna människor för då har man kanske chansen att bryta 

ner på den personens fördomar istället för att ha en rasistskola och en mörk skola 

så tycker jag att det är skönt att det är blandat”. 

 Hon fortsätter  

”Det är intressant att få chansen att prata med dig och du inte skriker, eller ser 

mig på gatan och går fem meter ifrån mig för att du är så feg utan att vi sitter här 

mitt emot varandra och du säger att du hatar muslimer eller att du hatar 

mörkhyade så kan jag bryta ner fördomar för du sitter här framför mig”.   
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5.3.3 Individuellt anpassad undervisning 

Enkäterna visar att alla utom en deltagare anser att skolan anpassat undervisningen efter deras 

tidigare studier och personliga villkor. Alla som intervjuades menar att de får de stöd de 

behöver, däremot menar de inte  att innehållet i undervisningen är individuellt anpassat. Flera 

nämnde att de upplever att innehållet ibland är för lätt och det därmed går för långsamt. Filip 

säger att: ”Jag kan känna att det är ganska lätt, eller väldigt lätt ganska ofta men det är ju så 

att jag blir otålig vissa moment för man vill gå vidare” och senare ”det är mycket mer 

intressant nu, det har väl med att göra att det är b-ämnen några av dem som gör det mer 

intressant”.  Alla påpekar att de gillar att det får ta tid. På det sättet menar de att det tas 

hänsyn till deras personliga förutsättningar. Cecilia säger: ”De tar mer hänsyn till individuella 

behov än vad de gör på gymnasiet där de har så många klasser och elever att hålla reda på, 

ehum, sen är det ju ett annat studietempo också”. När jag frågar vad hon anser om tempot 

säger hon ”asså det är ju jag som bestämmer tempot, därför har jag varit här lite längre också, 

men det är ändå skönt att man får ta det i sin takt”.  Även Dennis säger att tempot generellt är 

långsamt men ”oftast är det bara att säga till lärarna så kan man öka sitt personliga tempo, 

och det tycker jag är bra, hellre ha lite lågt tempo och kunna öka själv än att ha för snabbt för 

alla”.  När de tar upp ämnen de har det svårt i så är de nöjda med bemötandet. De accepterar 

innehållet även fast de tycker det är tråkigt eller svårt men framhåller att de får mycket hjälp 

och att det på grund av kompetenta lärare och små grupper får individuell hjälp och den tid de 

behöver.     

5.3.4 Personlig utveckling 

Samtliga informanter framhöll den blandade gruppen som en stark tillgång och att de lärt sig 

mycket om andra av att gå på skolan. Flera talar om att de växt som personer och fått bättre 

självförtroende. Alla utom eventuellt en deltagare som jag intervjuade har haft problem i 

skolan tidigare, en del har i praktiken inte gått gymnasiet alls. Både Dennis och Filip var 

skoltrötta och men har fått tillbaka motivationen och vill båda plugga vidare på universitetet 

eller högskola. För Dennis har den här skolan varit en vändpunkt, han har hoppat av både 

gymnasiet och en folkhögskola innan för det var för intensiv undervisning. Filip säger 

angående att han fått tillbaka motivationen att: 

 

”Jag har i alla fall kunnat få klart för mig vad jag måste göra för att komma 

vidare för det visste jag inte innan, hade ingen aning för jag hade varit borta från 

skolan rätt länge så jag hade ingen aning om vad som förväntades av mig eller 



29 

 

nånting hur det fungerade så det har blivit bra på det sättet. Speciellt om man ska 

studera vidare, just studieteknik, för det tycker jag blivit mycket bättre, jag hade 

ingen studieteknik alls förut men nu känns det som jag har det till viss del i alla 

fall”.  

Julia berättar att hon är blyg och brukar ha svårt att prata inför en grupp, därför hade hon 

blivit väldigt nervös då kursansvarig sagt att grupparbete var väldigt viktigt på skolan 

eftersom hon var ovan. Hon säger: 

”Jag har mycket lättare att redovisa nu än när jag blev tvingad, till det för nu 

redovisar jag varje gång, nu vill jag redovisa, det ville jag inte tidigare. Att inte 

bli tvingad, det blir lättare då, och ta det från sin nivå istället för att ha det som 

det måste vara såhär annars blir du underkänd”.  

Flera talar mycket om det ökade intresset och den ökade förståelsen för samhällsfrågor. 

Cecilia berättar att hon tidigare inte ens var intresserad av att öppna tidningen, hon 

säger ”man vill ju vara med, man vill ju vara delaktig och förstå vad de pratar om så att, det 

har ändrats rätt mycket, det är inte tråkigt”. Hon påpekar också att det kan bero på att hon 

blivit äldre och förstår att det har spelat roll.  

Andra saker som verkar stärka deras självförtroende är när saker som högskoleprovet går bra. 

Lärarna verkar ha en stöttande roll på skolan och vara en viktig del i deltagarnas personliga 

utveckling och ett ökat självförtroende. Flera säger i intervjuerna att de kan få hjälp med vad 

som helst, även i enkäterna syns att i stort sett alla tycker att de i hög grad eller i någon mån 

har fått stöd av lärarna, att lärarna varit tillgängliga, hjälpsamma och kunniga. De flesta säger 

att de ofta fått feedback från lärare men några svarar att de sällan eller aldrig fått det.  
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DISKUSSION 

6.1 Metodkritisk diskussion 

Alla som intervjuades ställde upp frivilligt, anledningen till att jag intervjuade de som själv 

ville var att jag är en auktoritet och det tillsammans med att lärarna flera gånger poängterade 

för att deltagarna att de tyckte den här undersökningen var väldigt viktig gjorde att jag ansåg 

att det fanns risk för att de skulle känna sig tvingade eller pressade. De som intervjuades 

meddelades att inga namn skulle nämnas men att lärarna självklart kunde se vilka som 

intervjuades eftersom intervjuerna ägde rum på skolan. Dessutom har jag haft praktik på 

skolan tidigare och haft en av de som intervjuades som elev. Detta kan ha påverkat vad de var 

villiga att tala om. Tre av de som inte gjorde enkäten var frånvarande hela veckan, det gör att 

resultaten kunde ha sett annorlunda ut. Det kan finnas anledningar till frånvaron som har med 

skolan att göra som nu inte kom med i undersökningen.  

Den avgränsning som gjordes i och med att endast de deltagare som gått minst en termin 

deltog i undersökningen kan självklart ha påverkat resultatet 

Vår förförståelse gör att vi förstår och associerar olika saker med olika ord, detta blir 

problematiskt när jag inte förklarar vad jag menar med olika begrepp. Exempelvis märkte jag 

att de saker de tog upp kring demokrati inte fullt ut var samma saker som jag associerar till. 

Under både intervjuerna och analysen har därför svaren tolkats för att förstå vad de menar 

med begrepp som demokrati.   

Ur ett sociokulturellt perspektiv bör det problematiseras att undersökningen handlar om att se 

hur eleverna upplever måluppfyllelsen och miljön de befinner sig i på skolan. Det de säger är 

ser jag inte som någon objektiv sanning, men det är en sanning. Olika individer kan vara med 

om samma händelser men uppfatta dem olika på grund av deras förförståelse (Säljö 2000). 

Att vissa ser problem och inte andra kan visa att problemen finns men att bara några är övade 

att se och dessutom kunna uttrycka det i min undersökning. Det kan också betyda att vissa på 

grund av sina tidigare upplevelser uppfattar händelser eller situationer som problematiska 

eller diskriminerande som andra inte reagerar på.   
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6.2 Resultat i relation till teori och tidigare forskning 

Resultatet från denna studie angående ämnesmåluppfyllelse stämmer väl med tidigare studier. 

Resultatet är i överlag väldigt positivt, folkhögskolan verkar i hög grad ha en positiv inverkan 

på deltagarnas självförtroende, allmänbildning, förmåga att tänka kritiskt och reflekterande 

och att självständigt söka kunskap. Undersökningen visar att kursdeltagarna jag undersökt i 

ännu högre grad än tidigare studier visar anser sig blivit mer engagerade i eller intresserade 

av samhällsfrågor och kulturella frågor, fått ökad förståelse både för män och kvinnors olika 

villkor i samhället och personer med annan etnisk bakgrund än de själva.  

Folkhögskolans deltagare anser att skolan är demokratisk i den meningen att alla har 

möjlighet att påverka skolan, däremot är det oklart vad de menar att de kan påverka. När 

demokratibegreppet dök upp talade de ofta om att det finns en möjlighet att påverka lärarna, 

exempelvis genom klassråd och namnlistor. I intervjuerna handlade det främst om praktiska 

saker som kaffemaskinen men också att alla har möjlighet att göra sin röst hörd på 

morgonsamlingarna. Flera nämner också att man alltid kan prata med lärarna. Sättet de uttalar 

sig visar ändå att det finns en tydlig hierarki, där lärarna är de som behöver påverkas, 

eftersom att de är de som bestämmer. Skolan definierar inte i sina mål och i 

verksamhetsplanen vad de menar med interndemokrati vilket gör det svårt att utvärdera målet 

ytterligare.  

Både enkäterna och intervjuerna visar att målet som gäller att skolan ska öka deltagarnas 

kontakter med närsamhället inte uppnås i samma utsträckning som de andra målen.  

Undersökningen visar att skolan i väldigt stor utsträckning använder sig av diskussioner i 

lärandeprocessen. I likhet med Freires teori om att lärarstoffet ska bestå av elevens egen 

livssituation och erfarenheter talade de som intervjuades relativt lite om vad de lär sig i de 

specifika ämnena och mycket mer om vad de lär sig om varandra och om sig själva. 

Undersökningen på Vindelns folkhögskola visade inte hur väl deltagarna uppfyllde några 

kunskapsmål utan endast hur deltagarna upplevde att de utvecklats inom olika områden. 

Utifrån det verkar ämneskunskaperna inte komma i skymundan utan kommer med genom 

diskussioner kring politik, nyheter eller andra samtalsämnen. De utvecklar ett kritiskt 

tänkande och en nyfikenhet på att lära sig mera och på det sättet även blir mer intresserade av 

ämneskunskaperna. Flera deltagare som intervjuades talade om att de av olika anledningar 

inte gillat skolan tidigare men att de fått tillbaka motivationen. Någon behövde få 

konkretiserat för sig vad den behövde göra för att läsa vidare på universitet eller högskola, 
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någon behövde att inte bli tvingad till något, flera behövde en annan pedagogik som inte 

dominerades av förmedlingspedagogik.  

Då sociokulturell teori utgår från att lärande sker i samspel med andra blir det viktigt att 

grupper som lärande sker i fungerar bra. Undersökningen på Vindelns folkhögskola visade att 

miljön präglades av gemenskap och trygghet vilket Ellmin visar är viktigt i en 

lärandeprocess. De menade att det fanns en tillåtande atmosfär för att säga vad de tycker, 

både gentemot andra deltagare och lärare och det är just i en ärlig kommunikation som man 

lär av varandra, vidgar sina perspektiv och höjer sin kunskapsnivå.  Alla som intervjuades var 

eniga om att även om alla deltagare inte pratade i storgrupper så deltog alla i diskussioner i 

mindre grupper på lektioner, i kompisgängen och ofta bildades mindre grupper i korridoren 

som fortsatte diskutera de nyheter som tagits upp på morgonsamlingen. Det faktum att ingen 

känner sig diskriminerad på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, sexuell identitet eller 

funktionsnedsättning och att endast en har upplevt negativ särbehandling på grund av etniskt 

tillhörighet, identitet eller annan trosuppfattning är en förutsättning för trygghet på skolan.  

Detta skapar en bra förutsättning för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.     

I intervjuerna var en av de mest centrala delarna i deltagarnas beskrivelse av folkhögskolan 

att de befann sig i en blandad grupp i flera olika avseenden. Det handlade om ålder, etnicitet, 

religion, vissa är föräldrar och erfarenheter i övrigt. Andersson (1999) visade i sin avhandling 

hur folkhögskolan är en arena för kulturella möten. Vindelns folkhögskola är inget undantag 

utan bekräftar mycket av det han såg i sin forskning. Deltagarna lär sig framförallt genom 

varandra och genom diskussioner i både större och mindre grupper och framförallt under men 

också utanför lektionstid. Deltagarna framhåller både chansen de har att påverka andra och 

själva lära av andra och alla som intervjuades lyckades analysera sig själva i hur de påverkats 

av mötena på skolan. Flera berättade hur de själva och deras kompisar sett på saker tidigare 

och vad som hade gjort att de nu hade en större och bredare förståelse för andra personer. Det 

var framförallt den blandade gruppen och diskussionerna som påverkat dem. En förutsättning 

för denna form av lärande är den tillåtande miljö de befinner sig i. Det finns en otrolig 

nyfikenhet hos deltagarna som intervjuades och de är positiva till ”det andra” vilket också är 

en förutsättning för lärande.  

Selberg (1999) visar att elevinflytande i undervisningen har goda effekter på elevernas 

lärande. Deltagarna på kursen anser att undervisningen anpassats efter deras tidigare 
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erfarenheter men att innehållet inte anpassats. Flera säger också att de är missnöjda med att 

studietakten är för långsam, men att det går att säga till lärarna om man vill öka tempot. Alla 

som intervjuades tyckte dock att det var bättre med ett för långsamt tempo som gick att öka 

än tvärtom. Tidigare forskning har visat just detta, att det långsamma studietempot är 

karaktäristiskt för folkhögskola och i likhet med den forskningen så verkar det även på 

Vindelns folkhögskola leda till att man hinner med diskussioner och möjligheter att få sin röst 

hörd.  

En deltagare menade att han tyckte det var roligare nu när han läste B-kurser eftersom han 

tyckte A-kurserna var för lätta. Detta innebär att flera deltagare inte befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen utan att de med ytterligt anpassad studietakt och innehåll skulle 

kunna lära sig mera.  

En av denna folkhögskolas största styrkor verkar ändå vara att undervisningen anpassas efter 

deltagarnas individuella behov, att de inte blivit tvingade till något och att de upplever att det 

får ta den tid det tar. Även de små grupperna och kompetenta lärarna verkar vara något som 

möjliggör en bra lärandemiljö.  

Freire menar att undervisning antingen är ett instrument för människans frigörelse eller för 

dennes tämjande.  Undersökningen visar tydligt att skolans undervisning inte har ett tämjande 

syfte eller att den skulle leda till ett tämjande av individen. Deltagarna utvecklar ett kritiskt 

tänkande och reflekterande och blir mer politiskt intresserade och kunniga. De utvecklas även 

som sociala varelser i form av att lära känna fler människor, våga prata inför en grupp, och 

genom mer kunskap inom samhällsfrågor, kultur, politik och nyheter ökar självsäkerheten i 

diskussioner och självförtroendet överlag.  

Vindelns folkhögskola använder en modigare pedagogik än den traditionella 

förmedlingspedagogiken. Folkbildningen har som mål att minska utbildningsklyftor i 

samhället och öka människors möjlighet att påverka sin egen livssituation och på så sätt 

använder de snarare pedagogiken som ett instrument för människans frigörelse. När 

människor får möjligheten att påverka sin egen livssituation kommer de ifrågasätta mer, så 

även inom skolan och gentemot lärarna. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta självklart en 

stor vinst.  
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6.3 Slutsatser 

Undersökningen visar att deltagarnas upplevelser av både måluppfyllelse och skolmiljön är 

mycket positiv. Skolan lyckas vara bildande inom både ämneskunskaper och personlig 

utveckling och har skapat en jämlik, tillåtande och stöttande miljö för lärande.  

Det som skolan bör tänka på är att anpassa innehållet i lika stor utsträckning som de anpassar 

nivån i undervisningen. De bör även arbeta mer med målet som gäller att öka kontakterna 

gentemot närsamhället. Och slutligen bör de reflektera över vad som menas med 

interndemokrati i målbeskrivningen för att kunna utvärdera det målet ytterligare.  

 

Studien visar att ett sociokulturellt lärande kan fungera bra och bidra till att deltagarna växer 

som människor inom många områden. Undersökningen är ett bevis på att teorierna kring 

sociokulturellt lärande och elevinflytande, miljö och innehåll stämmer i åtminstone detta fall.  

Studiens resultat kan användas för att förbättra undervisningen men också som ett kvitto på 

en bra utbildning i rekryteringssyfte.     

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

För att utvärdera kursen ytterligare bör personalens tankar, åsikter och pedagogik undersökas 

och därefter jämföras med denna undersökning för att se huruvida pedagogernas intentioner 

är lyckade. Dessutom kan samma undersökning göras på skolans andra kurser och genom ett 

större underlag kunna se huruvida kön, klass, etnicitet, ålder, funktionsbegränsning och 

studiebakgrund påverkar åsikter kring måluppfyllelse och miljö.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

       

         

Hur många terminer har du gått på Vindelns folkhögskolas allmänna linje i Umeå? Räkna ej med ht 2012 

  

         

Hur gammal är du? 

       

         

Är du: 

        

Hon 

        

Han 

        

Hen 

        

         

1. Hur många terminer har du sammanlagt studerat på folkhögskola innan ht-12? 

   

         

1 termin 

        

2 terminer 

        

3 terminer 

        

4 terminer 

        

Mer än 4 terminer 

       

2. Varför valde du att läsa på folkhögskola? Ange det viktigaste skälet 

    

         

För att få behörighet till fortsatta studier 

      

För att förbättra mina möjligheter på arbetsmarknaden 

     

Alternativet till studier var arbetslöshet 

      

För att jag var intresserad av innehållet i just den här 

      

utbildningen 

        

Annat, ange vad: 
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3. I vilken grad har folkhögskolan gjort att du... 

      

                                                                              

 

i hög grad i någon mån inte alls 

studierna har haft  

motsatt effekt 

         

… är du bättre förberedd på arbetsmarknaden? 
      

         

 … har bättre studieteknik? 

       

         

 … tar fler egna initiativ än tidigare? 

      

         

 … ifrågasätter mer? 

       

         

 … känner bättre självförtroende? 

       

         

         

         

4. I vilken grad har dina folkhögskolestudier förbättrat din förmåga att... 

    

    

i hög grad i någon mån inte alls 

studierna har haft  

motsatt effekt 

  

        

 … självständigt söka kunskap? 

       

         

 … tänka kritiskt och analytiskt? 

       

         

 … samarbeta med andra? 

       

  

        

         

         

5. I viken grad har dina folkhögskolestudier gjort dig... 

     

    

i hög grad i någon mån inte alls 

studierna har haft  

motsatt effekt 
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… bättre rustad för fortsatta studier? 

      

         

… mer intresserad av kulturella frågor? 

      

         

… mer engagerad i samhällsfrågor? 

       

         

… mer allmänbildad? 

       

         

… mer kunnig om kontakter i närsamhället 

      

         

… mer intresserad av internationella frågor 

      

         

         

         

         

6. I vilken grad har folkhögskolan ökat din förståelse för... 

     

    

i hög grad i någon mån inte alls 

studierna har haft  

motsatt effekt 

         

… människor med annan etnisk eller kulturell 

      

bakgrund än din egen? 

       

         

...män och kvinnors olika villkor i samhället? 

      

         

… demokratiska spelregler? 

       

         

         

7. I vilken grad har undervisningen vid folkhögskolan anpassats efter dina... 

    

    

i hög grad i någon mån inte alls 

studierna har haft  

motsatt effekt 
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… tidigare studier? 

       

         

… personliga villkor? 

       

         

8. Hur är gemenskapen med sina studiekamrater? 

     

         

mycket bra 

        

         

ganska bra 

        

         

ganska dålig 

        

         

mycket dålig 

        

         

9. Har dina lärare... 

       

    

i hög grad i någon mån inte alls nej, tvärtom 

 

         

… gett dig det stöd du behöver för att klara av 

      

studierna? 

        

         

… hjälpt dig med frågor som har att göra med 

      

fortsatta studier eller framtida jobb? 

      

         

… hjälpt dig hantera frågor som inte har med dina 

      

 studier att göra (arbete, jobb, fritid, familj, hälsa)? 

      

         

… varit tillgängliga? 

       

         

… varit hjälpsamma? 
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… varit kunniga? 

       

         

         

10. Hur ofta har du själv under vt -12 och ht-12... 

      

    

mycket ofta ofta sällan aldrig inte aktuellt 

         

… bidragit till diskussioner i undervisningen? 

      

         

… redovisat muntligt i undervisningen? 

      

         

… arbetat med kurskamrater under schemalagd tid? 

      

         

… arbetat med kurskamrater utanför schemalagd tid? 

      

         

… diskuterat idéer från kurslitteraturen eller 

      

undervisningen med lärare utanför schemalagd tid? 

      

         

… fått feedback på dina studieresultat från en lärare? 

      

         

         

         

11. Skulle du rekommendera andra att välja 

      

samma folkhögskola som du läser vid? 

      

         

ja 

        

         

nej 
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12. Har du någon gång under din tid på folkhög- 

      

skolan upplevt dig negativt särbehandlad pga... 

      

    

ja nej 

   

         

… könstillhörighet? 

       

         

… etnisk tillhörighet, religion eller annan 

      

trosuppfattning? 

        

         

… sexuell läggning/identitet? 

       

         

… funtionsnedsättning? 

       

         

Annat, ange vad: 

        

         

         

         

         

13. Tycker du att alla på skolan har möjlighet att påverka skolan? 

    

         

ja 

        

         

nej 

        

         

         

14. Har du behövt stöd från folkhögskolan som du inte fått? 

     

         

ja 
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nej 

        

         

ange vad du saknat: 

       

         

         

         

 
TACK FÖR ATT DU MEDVERKAT! 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

 Presentation, berätta vem du är och varför du studerar här. 

 Är folkhögskolan som du förväntat dig?, På vilket sätt?, Vad är annorlunda?, Är 

kurserna du går anpassade efter dina behov?, Får du det stöd du behöver? 

 Träffar du människor på skolan du inte skulle ha träffat annars? Vad betyder det för 

dig? 

 Tycker du att folkhögskolan gör dig mer engagerad i samhället? I så fall på vilket 

sätt? 

 Tycker du att folkhögskolan gör dig mer engagerad i kulturlivet? I så fall på vilket 

sätt? 

 Har du blivit mer intresserad av internationella frågor sedan du började på 

folkhögskola? I så fall på vilket sätt? 

 Har du på något vis starkare kontakter med närsamhället sen du började på 

folkhögskola? Har din möjlighet att ta reda på information om olika saker i staden 

ökat? Vet du i högre grad var du ska leta? 

 Tycker du att alla har möjlighet att påverka på skolan? Skulle du säga att skolan är 

demokratisk? Förklara. 

 Hur ser du på ditt liv efter folkhögskolan? Vad ska du göra? 

 Vad har folkhögskolan gett dig? Vad har du saknat? 
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Bilaga tre 

-Enkätsvar 

 I hög grad I någon 
mån 

Inte alls Studierna 
har haft 
motsatt 
effekt/ 

Nej 
tvärtom 

Förbättrad studieteknik 9 (37.5%) 15 (62.5%) 0 0 

Tar fler initiativ  13 (54%) 10 (42%) 1 (4%) 0 

Ifrågasätter mer 13 (54%) 8 (33%) 2 (8%) 1 (4%) 

Känner bättre självförtroende 11 (46%) 8 (33%) 4 (17%) 1 (4%) 

Bättre på att självständigt  
söka kunskap   

8 (33%) 11 (46%) 5 (21%) 0 

Bättre på att tänka kritiskt 
och analytiskt 

10 (42%) 11 (46%) 3 (12%) 0 

Bättre på att samarbeta med 
Andra 

15 (63%) 9 (37%) 0 0 

Bättre rustad för fortsatta 
Studier 

12 (50%) 11 (46%) 1 (4%) 0 

Mer allmänbildad 14 (60%) 7 (30%) 2 (10%) 0 

Mer engagerad i  
Samhällsfrågor 

14 (58%) 8 (33%) 2 (8%) 0 

Mer intresserad   
av kulturella frågor 

9 (38%) 10 (42%) 5 (20%) 0 

Mer intresserad av 
internationella  
frågor 

9 (38%) 11 (46%) 4 (17%) 0 

Mer kunnig om  
kontakter i  
närsamhället 

4 (17%) 12 (50%) 8 (33%) 0 

Ökad förståelse för  
demokratiska spelregler 

6 (25%) 12 (50%) 5 (21%) 1 (4%) 

Ökad förståelse för män och  
kvinnors olika villkor i  
samhället 

7 (29%) 13 (54%) 4 (17%) 0 

Ökad förståelse för människor 
med annan etniske eller  
kulturell bakgrund än sin egen 

11 (46%) 10 (42%) 3 (12%) 0 

§Anpassad undervisning efter 
tidigare studier  

   14 (58%) 9 (38%) 1 (4%) 0 

Anpassad undervisning efter 
personliga villkor  

12 (50%) 11 (46%) 1 (4%) 0 

Fått det stöd från lärare för  
att klara studierna 

19 (80%) 5 (20%) 0 0 

Fått hjälp från lärare med  
frågor kring fortsatta  
studier eller framtida job 

15 (63%) 7 (29%) 2 (8%) 0 

Tillgängliga lärare  16 (70%) 7 (30%) 0 0 
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Hjälpsamma lärare 21 (91%) 2 (9%) 0 0 

Kunniga lärare 18 (78%) 4 (17%) 1 (4%) 0 

 

 
Har du någon gång 
under din på folkhög- 
skolan upplevt dig negativt 
särbehandlad på grund av: 

Ja Nej 

Könstillhörighet     0 22 (100%) 

Etnisk tillhörighet, religion  
eller annan trosuppfattning   

1 (95%( 20 (5%) 

Sexuell läggning/identitet 0 22 (100%) 

Funktionsnedsättning  0 22 (100%) 

 

 
 

Ja Nej 

Tycker du att alla på skolan har 
möjlighet att påverka skolan? 

21 2 

 

 

 

 Mycket bra Ganska bra Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

 

Hur är gemenskapen med 
dina studiekamrater  

   14 (58%) 9 (38%) 1 (4%) 0 

 

 

 Mycket 
ofta 

Ofta Sällan Aldrig Inte 
aktuellt 

Arbetat med kurskamrater 
under schemalagd tid  

   10 (42%) 14 (58%) 0 0 0 

Arbetat med kurskamrater 
utanför schemalagd tid 

3 (13%) 7 (30%) 9 (39%) 3 (13%) 1 (4%) 

Diskuterat undervisningen  
med lärare utanför  
schemalagd tid  

5 (22%) 6 (26%) 7 (30%) 3 (13%) 2 (9%) 

Fått feedback på studie- 
resultat från en lärare  

5 (22%) 13 (56%) 2 (9%) 1 (4%) 2 (9%) 
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Bilaga 4 

Folkbildningens syfte, Vindelns folkhögskolas verksamhetsplan och kursens mål: 

 

Folkbildningens syfte: 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

 Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 

 Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Regeringen.se 

 

I Vindelns folkhögskolas verksamhetsplan för 2012 står att skolan vill:  

 ta samhällsansvar 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i 

samhället.  

 arbeta för god interndemokrati  

 stimulera deltagarnas nyfikenhet och vetgirighet  

 främja folkhälsa  

 bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet  

 vara delaktiga i utvecklingen av närsamhället 

 öka intresset för internationella frågor 

Bifogat dokument från Åke Häggström 2012-09-21 

 

 

Kursens mål: 

 Ge allmänbildning och kunskaper för vidare studier 

 Öka intresset för samhällsfrågor och olika kulturformer 

 Ge kunskap om demokratiska spelregler 

 Öka kontakterna gentemot närsamhället 

Vindelnsfolkhögskola.se
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