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Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om det specifika – särdraget – på Södra Vätter-
bygdens folkhögskola(SVF) i Jönköping, och i vilken utsträckning det är möjligt att behålla detta 
vid distansstudier. Målet är att resultatet av undersökningen ska kunna användas för att ge relevant 
underlag för om, och i så fall hur Distansundervisning(DU) på SVF kan bedrivas. Bakgrunden till 
arbetet är att frågan om DU aktualiserats alltmer på senare år, både inom folkbildning och folk-
högskola i stort och på SVF. Folkbildningen har under ett tjugotal år både bedrivit, utvecklat och 
utvärderat DU i ett antal större projekt. Erfarenheterna från dem har gett värdefull kunskap om 
hur folkbildning kan bedrivas på distans. Studien har en fenomenografisk ansats där det empiriska 
materialet innehåller intervjuer med sju personer med olika erfarenheter från SVF:s pedagogiska 
verksamhet. Resultatet visar att det finns tydliga uppfattningar om det SVF– specifika. I intervju-
erna beskrivs det framför allt i termer av omsorg, närhet och att möta varandra där man är – ut-
ifrån de förutsättningar man har. DU ser man som ett komplement till närstudier, som kan ge ett 
mervärde både till studerande och till SVF:s övriga verksamhet. 
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1 Inledning 

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) är en traditionell rörelsefolkhögskola med i princip enbart långa 

kurser (termins, års, flerårskurser). All undervisning sker på plats, utom i ett fåtal fall där kurser utlokalise-

rats till andra orter, med pendlande lärare från SVF, samt i mindre utsträckning i samband med ett prak-

tikår på en av skolans linjer. Frågan om distansutbildning har funnits på agendan flera gånger tidigare. Med 

hänvisning till folkbildningstanken, ofta formulerad i termer av folkhögskoleanda och i vårt fall SVF-känsla 

har dock skolan valt att inte bedriva distansutbildning. Här har man delvis stött sig på folkhögskoletradi-

tionen med bas i Grundtvigs tankar kring delaktighet, dialog och lärande och att lärandet till stor del sker i 

en social kontext (Se exempelvis Bosse Bergstedt, 1998), men kanske i ännu högre grad på arvet i från 70–

talet då folkhögskolan hävdade sin egenart och särställning som bildare av hela människan i motsats till 

övriga utbildningsanordnares specialisering. 

På SVF har hittills det fysiska mötet värderats så högt att man avstått från satsningar på distansutbildning. 

Idag genomför många folkhögskolor kurser på distans, helt eller delvis. Inom högskolevärlden är distans-

kurser ett naturligt inslag i kursutbudet. Alltfler sökande till skolans utbildningar efterfrågar möjligheter att 

läsa på distans, eftersom arbete eller familjesituation förhindrar dem att flytta/studera på heltid. 

Är det så att också SVF, för att även framöver kunna konkurrera framgångsrikt, måste se över sina möj-

ligheter till utbildning på distans? Finns det då möjlighet att kombinera detta med det SVF-specifika? 

Jag har själv ett intresse av distansundervisning, vilka krav det ställer på organisationen, den enskilde lära-

ren, tekniken och den lärande, och är sedan tio år anställd på skolan. I den här studien undersöker jag vilka 

uppfattningar som finns både kring det vi kallar SVF–anda och hur man ser på distansundervisningens 

möjligheter och problem. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med kortfattade definitioner av de fyra begrepp som kommer att vara viktiga för min 

uppsats – distansutbildning, bildning, folkbildning och särart. Jag ger sedan en kort överblick över hur 

folkbildning och folkhögskola är organiserad och finansierad, dess mål och syften. Jag valde att lägga detta 

innan den historiska tillbakablicken. Den historiska tillbakablicken är viktig och nödvändig eftersom åt-

minstone tre av de fyra begreppen inte bara har sitt ursprung i den historiska beskrivningen utan också i 

stor utsträckning hämtar sin betydelse och bekräftar sitt nuvarande värde utifrån historieskrivningen. 

Efter den historiska tillbakablicken kommer jag att göra en forskningsöversikt utifrån de fyra begreppen 

ovan samt hur de förändrats/förändras och påverkar varandra. Historien påverkar synen på särarten som i 

sin tur påverkar hur man ser på distansundervisning. Men även det omvända gäller – distansundervisning 

genererar nya, eller åtminstone andra, sätt att betrakta och motivera särart, och i viss mån förändra synen 

på historien.  

Bakgrunden avslutas sedan med att jag beskriver min studies kontext, samt mina teoretiska utgångspunk-

ter – hur jag ser på kunskap. Eftersom min studie handlar om SVF i synnerhet och folkhögskola i allmän-

het fördjupar jag mig något i folkbildning, och framför allt bildningsbegreppet. Begreppet bildning är på 

ett sätt ett betydligt större begrepp som kan omfatta och innehålla de andra tre. Det är också, med den 

debatt som just nu pågår om skola och kunskapssyn, ett oerhört aktuellt begrepp. Stycket om bildning och 

kunskap hamnar i slutet av min forskningsöversikt, eftersom det också knyter an till vetenskapsteorin. 

2.1 Definitioner 

Distansutbildning, bildning, folkbildning och särart är centrala begrepp i min studie. De tre sista av dessa 

är begrepp som används och diskuteras flitigt inom folkbildningen, vilket gör att definitionerna av dem 

inte är entydiga. Exempelvis är Gustavsson avhandling Bildningens väg ett försök att beskriva vad begreppet 

bildning står för. Jag har därför valt att utgå från samma relativt neutrala källa, Nationalencyklopedin, för 

mina inledande definitioner, med något tillägg. Längre fram i bakgrunden försöker jag sedan fördjupa in-

nehållet i definitionerna genom den forskningsöversikt jag presenterar. 

Särart innebär:  

Karakteristisk beskaffenhet hos ngn/ngt; ofta med antydan om avvikande beskaffenhet i förh. till företeel-
ser av likn. slag (Nationalencyklopedin, 2011:IV). 

 
Att särart förklaras som något som avviker från något som är liknande kan verka motsägelsefullt, men i 

begreppet ligger just att det också finns likheter. Vi talar inte om den trubbnosiga noshörningens särart 

gentemot myggor, men däremot gentemot den spetsnosiga noshörningen. Folkhögskolans särart handlar 
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på samma sätt om de egenskaper som gör att den skiljer sig från andra skolformer riktade mot vuxna, så-

som Komvux, Högskola, universitet eller yrkesskolor. 

Distansundervisning, som jag i fortsättningen kommer att skriva som DU innebär: 

(Högskole)undervisning huvudsakligen per korrespondens och vanl. med komplettering i form av koncent-
rationsundervisning (Nationalencyklopedin, 2011:II). 

 

Även om högskole är satt inom parentes är det ändå en smula förvånande att DU som begrepp framför allt 

kopplas till högskola, eftersom DU förekommer såväl inom andra skolformer som inom utbildningar i 

näringslivet. Nationalencyklopedin fokuserar vidare på distans och teknik, skilda orter och kommunikation 

via tekniska medier. Samtidigt finns uttalanden om distansundervisningens kvalitet – den tränar självstän-

dighet, främjar mångsidighet och är effektiv.  

Inom DU förekommer även en del andra begrepp, exempelvis Flexibelt lärande och E-learning. Det är 

begrepp som ibland används som ersättning för DU, och ibland som underordnade begrepp inom DU. I 

den här uppsatsen kommer jag enbart att använda begreppet DU, och avser då utbildning där lärare och 

kursdeltagare till största delen är åtskilda i undervisningssituationen, samt kommunicerar med hjälp av 

informations– och kommunikationsteknologi (IKT) (Nationalencyklopedin, 2011:II). 

Folkbildning, betyder: 

Undervisning i allmänbildande syfte med vuxen målgrupp (Nationalencyklopedin, 2011:III). 
 

Folkbildning förklaras framför allt ideologiskt, utifrån att det skiljer sig från specialisering och yrkesinrikt-

ning, och istället ska ge överblick och struktur, med ett innehåll som växlat utifrån samhällets behov och 

utveckling. Höjd livskvalité, helhetssyn på tillvaron, ökad tolerans inför det obekanta och en stärkt demo-

krati kan folkbildningen innebära (Nationalencyklopedin, 2011:III). 

På regeringens webbplats formuleras folkbildningen, i bestämd form, utifrån dess organisation och avser 

verksamheten som utförs av folkhögskolor och studieförbund (Regeringen, 2011). 

Bildning förklaras som: 

Goda allmänna kunskaper på många områden särsk. humanistiska (Nationalencyklopedin, 2011:I). 
 
En relativt kortfattat förklaring. Någon med kunskaper om mycket anses således vara bildad (fast helst 

inte inom naturvetenskapliga ämnen).  

I en lite längre artikel i nationalencyklopedin, författad av Sven Eric Liedman, förs ett resonemang kring 

bildning som en ofta uppställd motsats till utbildning, där det senare leder fram till ett yrke. Bildning å 

andra sidan syftar istället till en omvandling av hela människan. Avslutningsvis för han i begreppet bild-

ning samman en subjektiv och objektiv kunskapssyn och anknyter på det viset till en fenomenologisk syn 
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på världen, där skillnaden mellan subjekt och objekt suddas ut, eller åtminstone blir relativ. I hans fall 

handlar det å ena sidan om det som kallats den progressiva kunskapssynen där elevens erfarenhet och in-

tresse är i fokus, ställt mot den motsatta uppfattningen där kunskap i sig betraktas som en objektiv storhet 

som man kan tillägna sig: 

Renodlade synes båda dessa uppfattningar ohållbara. Då framstår själva begreppet bildning med sin sinnrika 
kombination av objektiva och subjektiva inslag som en möjlig utväg (Nationalencyklopedin, 2011:I). 

 
Jag återkommer lite senare till en djupare diskussion kring begreppet bildning i förhållande till vetenskaps-

teorier och kunskapssyn alldeles i slutet av min bakgrund.  

2.2 Folkhögskolan idag 

Folkbildning idag avser enligt regeringen ”[…] verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund” (Re-

geringen, 2011). För den här verksamheten utgår stadsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet (FBR), 

som samtidigt ansvarar för verksamhetens utvärdering. Folkbildningsrådet är i sin tur uppbyggd som en 

ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, och 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) (Regeringen, 2011). 

Regeringens riktlinjer styr till viss del hur anslag kan användas. I det senaste regeringsbeslutet anges föl-

jande fyra syften och sju verksamhetsområden för folkbildningen, där syften är att: 

I. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,  

II. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa enga-

gemang att delta i samhällsutvecklingen 

III. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i sam-

hället, samt 

IV. bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet (Regeringen, 2009). 

I samma beslut pekar man också ut sju verksamhetsområden som speciellt intressanta:  

1. Den gemensamma värdegrunden 

2. Det mångkulturella samhället 

3. Den demografiska utmaningen 

4. Det livslånga lärandet 

5. Kulturen 

6. Tillgängligheten och möjligheter för funktionshindrade 

7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 

2011 finns 150 folkhögskolor och tio studieförbund som delar på statsbidraget. Av de 150 folkhögskolor-

na drivs 107 av folkrörelser eller andra organisationer, 42 av landsting, och en (1) är kommunal. Folk-

högskolor riktar sig till vuxna studerande med kurser på olika nivåer och med olika inriktningar. Allmän 
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kurs, som kan ge behörighet till högskolestudier är en viktig del av verksamheten och måste erbjudas. De 

särskilda kurserna kan ha mycket olika inriktningar och är av varierande längd – från en termin upp till 

flera år. 2009 studerade 27 500 elever vid folkhögskolornas långa kurser (Folkbildningsrådet, 2011). 

2.3 Folkhögskolans historiska bakgrund  

Folkhögskolan växte fram under 1800-talets senare del i en tid av samhällsomvandling. Jordbrukssamhälle 

blev industrisamhälle, allmän folkskola infördes 1842, folkrörelserna växte både i antal och inflytande. 

Facket, idrottslivet, partipolitiken, frikyrkan, nykterhetsrörelsen är några exempel på medlemsdrivna rörel-

ser som föds, och/eller växte sig stora nu. Inom folkrörelserna uppstod tidigt behovet av en alternativ 

utbildningsväg – högskola och universitet uppfattades framför allt rikta sig till de högre samhällsklasserna. 

(Bergstedt & Helmstad, 2003). 

1844 startade den första folkhögskolan i Danmark utifrån idéer av Grundtvig. Grundtvig var präst i dans-

ka kyrkan och ville skapa en skolform där man kunde bli upplyst för livet, men också av livet. Hans tanke 

var att människan ägde en inneboende livskraft – en ”[…] osynlig men universell kraft som fanns i varje 

människa” (Bergstedt 2003, s 21). Livsupplysning sågs som något konkret, i dialog med andra utvecklades 

man och kunde få ljus att se med. I den danska folkhögskolan blev samtalet, sången och berättande (my-

ten) viktiga verktyg för kunskapsbildning och lärande (Bergstedt, 1998). 

I Sverige skedde på 1860–talet förändringar i kommun– och riksdagsordningen som gav bönder ökat in-

flytande, vilket medförde ett ökat behov av högre utbildning. 1868 startades de tre första svenska folk-

högskolorna i Skåne efter dansk modell. Tanken var från början att vara fri, obunden, och utgöra en alter-

nativ bildningsform, där begreppet ”Fri och frivillig” sedan funnits med fram i våra dagar. Ekonomiska 

problem gjorde att man ganska snart vände sig till staten, och redan på 1870–talet gav staten bidrag till 

folkhögskolor. 

De första skolorna var tydligt inriktade på utbildning för jordbrukare, men redan i början av 1900–talet 

dominerades skolformen av folkrörelserna. Inledningsvis stod de i ett motsatsförhållande till både stat och 

svenska kyrkan. Konservativa krafter varnades för socialisthärdar, högkyrkliga för sekterism. I och med 

sitt demokratiska upplägg, där deltagarna var med och påverkade innehåll, kursplaner och arbetsformer 

fick de även kritik för att förstöra lärarens roll som auktoritet (Berndtsson, 2000). Med ökat inflytande 

blev de istället ”[…] en del av den moderna nationalstaten” (Bergstedt & Helmstad 2003, s 22). 

Folkhögskolorna blev snart också viktiga för folkrörelsernas behov av rekrytering, utbildning och med-

lemsskolning, vilket innebar att rörelseideologier i stor utsträckning styrde utbildningen. Folkhögskolan i 

Sverige fick till viss del en annan inriktning än den danska. Bibliotek byggdes i anslutning till de flesta sko-

lor, och boken och det skrivna ordet fick en central ställning, medan man i Danmark byggde mer kring 

samtalet och sången ”[…] om grunden i Danmark var mytologisk, så blev den i Sverige mera materiell” 

(FIN, 2011). 
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1920, strax efter första världskrigets slut, och i samband med allmän och lika rösträtt, utreddes folkbild-

ningens mål och verksamhet för första gången. Under andra världskriget samarbetade folkrörelserna i sto-

ra kampanjer kring samhällsfrågor vilket stärkte folkbildningens roll. En andra folkbildningsutredning in-

leddes 1944, och i ett första betänkande från 1946 förtydligades folkbildningens mål. Här slog man fast att 

”[…] den främsta uppgiften bestod emellertid i att uppväcka medborgarnas sinne och känsla för den and-

liga världen och att i olika avseenden medverka till vårt folks demokratiska fostran” (Vestlund 1996, s 

150). 

Den 6 juni 1947 tog riksdagen ett beslut som i stort anslöt till utredningens förslag och detta betecknas av 

många som folkbildningens myndighetsdag. Nu fanns det relativt tydliga regler kring vilken verksamhet 

folkhögskolor och studieförbund kunde bedriva, och på vilket sätt staten kunde tänkas stödja dem. 

Efter kriget uppstod en debatt om demokratins framtid som kopplades till folkbildningens framtid, där 

fokus flyttades från demokrati som form till demokrati som innehåll. Demokrati handlade nu om individens 

rätt till arbete, hälsa, en rimlig levnadsstandard, och om samhällets förändring från nationalstat till väl-

färdsstat. 

I 1963 års riksdagsbeslut om riktlinjer för folkbildningsarbetet framhävde man folkbildningens betydelse 

för bevarandet och utvecklandet av demokrati, och under 60–talet startade många folkhögskolor kurser 

och utbildningar inom musik, journalistik, internationella frågor, ekonomi, teater och drama. Samtidigt 

öppnade staten en väg från folkhögskolan in i det etablerade skolsystemet genom att inrätta en särskild 

kvot vid ansökan till högskolestudier. Från början innebar det att man kunde, efter genomgången grund-

skola, läsa två år på folkhögskola, och sedan komma in på högskola utan krav på godkända kursplaner 

eller examination. Det krävdes dock en viss bevisad kunskapsnivå i svenska och engelska.  

Under 70–talet ökade framför allt estetiska linjer med inriktning mot konst och hantverk. Under samma 

period växte vuxenutbildning i omfattning, och fortsatte växa under 80– och 90–talen, där stat, kommun, 

landsting och näringsliv utvecklade sina varianter, parallellt med folkhögskolornas. Under 80–talet föränd-

rades bidragssystemet för folkhögskolan efter den fjärde folkbildningsutredningen, och några år senare 

förändrades spelreglerna åter i och med 1991 års folkbildningsreform. Nu bildades Folkbildningsrådet 

med ansvar för fördelning av medel och återrapportering till regeringen.  I samma utredning förordade 

man också att fritidsledare framöver skulle utbildas vid landets folkhögskolor. 1998 kom en ny folkbild-

ningsproposition som även den tryckte på folkbildningens roll som ”fri och frivillig” (Bergstedt & Helms-

tad, 2003).  

Folkbildningen är och skall vara fri och frivillig. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet öppnar möjlighet 
till kunskapssökande för var och en utifrån egen erfarenhet och längs egna vägar, utan att begränsas av krav 
på resultat och utan uteslutningsmekanismer. Det är detta som ger möjlighet till samtal, engagemang och 
ifrågasättande utan på förhand givna ramar. Just därigenom fyller folkbildningen en roll som ingen annan 
utbildningsform kan göra, en roll som också bidrar till att upprätthålla demokratins vitalitet. 



 

7 

 

Förutsättningen för att folkbildningen skall kunna vara fri och frivillig och fylla de funktioner som följer av 
detta, är att den kan styras av sin egen idé, sätta sina egna mål, vara oberoende av politiska och ekonomiska 
maktgrupper och inte tvingas till kommersialisering eller anpassning till specifika samhälleliga krav för att 
hävda sin verksamhet (1998 års folkbildningsproposition 1997/98:115, s 5). 

 
2005 kom den senaste folkbildningspropositionen där man inledningsvis konstaterade att: 

De syften med statens bidrag till folkbildningen som lades fast 1998 skall gälla även i fortsättningen. I stället 
för prioriterade målgrupper anges dock sju verksamhetsområden för folkbildningen, vilka i särskilt hög grad 
skall utgöra motiv för statens stöd. Folkbildningen bör själv identifiera de målgrupper som är relevanta för 
verksamheten (Regeringens proposition 2005/06:192, s 2). 

 
Hur skolformen numera är organiserad beskrevs under rubriken ”Folkhögskolan idag”. 
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2.4 Forskningsöversikt 

Min forskningsöversikt är uppdelad i några olika områden. Först behandlar jag den forskning som gjorts 

kring Folkhögskolans särart, därefter Folkbildning och DU, för att sedan avsluta med en översikt kring 

Bildning och kunskap. 

2.4.1 Folkhögskolans särart i aktuell forskning 

Folkhögskolan uppstår som vi sett som ett alternativ till traditionell utbildning. Den historiska beskriv-

ningen visar skolformen som något speciellt, något unikt, en annan slags skola. Denna beskrivning av sär-

art har följt folkhögskolan fram i våra dagar, inte bara i folkhögskolans egna beskrivningar. Den förutsätts 

i samtliga sex olika utredningarna av folkhögskolan som gjorts sedan 1920 – i de tidiga formulerades den 

till och med som ett krav. Ett exempel fanns i citatets ovan ur propositionen från 1998 ”[…] därigenom 

fyller folkbildningen en roll som ingen annan utbildningsform kan göra...” (min kursivering). 

I redovisningen av särartsbegreppet kan man också föra in konflikten mellan folkhögskolans mål och am-

bitioner om bildning och samhällets/studenternas mer meritmässiga utgångspunkt. I idén folkhögskola 

ingår syftet att erbjuda medborgerliga och demokratiska bildningsprojekt, men i praktiken får detta stå 

tillbaka för marknadsmässiga ställningstagande. Risken att inte få sökande till kurser, om man inte i lika 

hög grad som andra tillhandahåller meriter efter avslutade studier gör att bildningstankar kommer först i 

andra eller tredje hand(Berndtsson, 2000). Detta återkommer i många av de studier och rapporter som 

skrivits. 

Folkbildningen startade långt innan utbildningsväsendet fick sin nuvarande utformning och framför allt in-
nan det fanns någon vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning att tala om. Från att tidigare i princip 
ha varit ensamma om att tillhandahålla studievägar för vuxna har folkbildningsarbete mer och mer kommit 
att framstå som ett komplement och delvis ett alternativ till vuxen-, arbetsmarknads-, och personalutbild-
ning (Bergstedt & Helmstad 2003, s 35). 

 
Sundgren(2003) diskuterar om ”[…]talet om svensk folkbildning bidrar till att konstituera och vidmakthål-

la föreställningen om folkbildningens särart, såväl bland folkbildarna själva som bland forskarna”(s 12). 

Den blir så att säga självuppfylld genom att man frågar om den. Forskning inom folkbildning, folkhögsko-

la och studieförbund har också oftast beskrivit och uttalat sig om folkbildningen, folkhögskolan, eller stu-

diecirkeln när i själva verket skillnaden mellan skolor, utbildningar och kurser varierar så mycket att man 

snarare borde uttala sig om enskilda skolor, studiecirklar osv. 

2.4.1.1 Särart i styrdokument 

De dokument som beskriver verksamheten både från statens och från folkbildningens sida ger en lista 

över karakteristik som inte på ett tydligt sätt skiljer den från andra utbildningsformer, åtminstone inte vad 

det gäller villkor och organisation av verksamheten, eller dess pedagogiska form och process. Ord och 

begrepp som rikstäckande, mångsidig, flexibel, deltagarstyrd, demokratisk, tolerans mot oliktänkande, del-

aktighet finns på ungefär samma sätt i beskrivningar över hur gymnasieskola, högskola, Komvux eller till 
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och med grundskolan beskriver sin verksamhet (Folkbildningspropositionen, 1997/98:115; Folkbildnings-

rådet, 2011). Att beskriva sin verksamhet med så allmäna begrepp räcker inte för att hävda särart menar 

Sundgren (2003): 

Att en verksamhet kännetecknas av sin mångsidighet, mångfald och flexibilitet är snarast att säga att det är 
frånvaron av särart som utgör särarten (Sundgren 2003, s 39). 

 
Mer särartspräglat blir det om man tittar på hur man beskriver innehållet och vilka resultat man förväntar 

sig. Här finns beskrivningar om ideologiskt och profilerat innehåll, fria kursplaner, resultat som förändrar 

livssituationer, påverkar samhällsutveckling eller ger ökad delaktighet i demokrati och kulturliv (Regering-

en, 2009; Folkbildningsrådet, 2011). 

2.4.1.2 Demokratifostran och kulturutveckling som särart 

Demokratifostran och att bidra till kulturlivet lyfts fram som viktiga moment i regeringens riktlinjer för 

folkbildningen (Regeringen, 2009). Här finns en rad forskningsrapporter och studier, där man på olika sätt 

undersökt om den folkbildande verksamhet man deltagit i också stärkt eller förändrat synen på demokra-

tin. Kan en filthatt stärka demokratin? ( Lindgren, 1996), Excellens i flexibilitet (Lindgren, Petersen & Ring, 

1997), Medborgarbildningen i lokalsamhället, (Niklasson 2002), Studier i förening,( Hartman, 1996), Folkbildning i 

ett mångfaldigt samhälle, (Eriksson, 1999). Resultaten av dessa studier ger dock inga tydliga belägg för att 

verksamheten utvecklar eller stärker demokratin, något också Sundgren(2003) konstaterar: 

Formuleringar om förändring av livssituation, utveckling av och ökad delaktighet i samhälle, kultur och de-
mokrati förefaller endera sikta långt över folkhögskolekursers och studiecirklars realiteter eller kunna tolkas 
så allmänt att en lång rad andra utbildningar och verksamheter likväl kunde göra anspråk på att uppfylla 
dem[…] tillsvidare finns det få forskningsresultat som tyder på att svensk folkbildning skulle bidra till de-
mokratin (Sundgren 2003, s 48, 49). 

 
Folkhögskolans bidrag till kulturlivet finns endast lite forskning kring. Rosén (1984) undersöker kultur-

verksamhet inom studieförbund under 70–talet och menar att förbunden inte varit intresserade av kultur-

diskussionen i samhället i övrigt i sin kulturverksamhet. Hartman (1993) undersöker fem skolor utifrån att 

de i sin praktisk-estetiska verksamhet kunde förväntas utveckla alternativa pedagogiska metoder, vilket 

skulle speglas i samhällets kulturliv. Studien gav inte några sådana resultat. Undervisningen var i stort sett 

traditionell.  

2.4.1.3 Etos och pedagogik 

Tanken på ett etos – en särskild inre drivkraft hos lärarna finns också som en särartsfaktor. Här finns det 

forskningsbelägg, främst vad det gäller folkhögskolan, där man visat på lärarnas sätt att bemöta elever på 

ett existentiellt plan (Sundgren, 1986), och där man undersökt och menat sig finna ett särskilt synsätt på 

elever, kommunikation, allmänintresse och mentalitet (Onsér-Franzen, 1998). 

Frågan om en särskild folkbildningens pedagogik är svårare. Den har undersökts utifrån försök att karak-

tärisera den (Arvidsson, 1988), belägga den (Hård af Segerstad, 1992), men den tycks vara antingen obe-
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fintlig eller svår att belägga. Trots att båda studierna hade föresatsen att avslöja folkbildningens pedagogik 

kunde ingen av studierna se tydliga folkhögskolemässiga karaktärsdrag. 

2.4.1.4 Vi gör det tillsammans... 

Korporativism finns som ett mer antytt än beforskat särdrag. Den kommer till uttryck både i organisatio-

nen av verksamheten exempelvis i den dubbla rollen hos Folkbildningsrådet, som både utför medlemmar-

nas intressebevakning gentemot Riksdag och regering, och samtidigt ansvarar för myndighetsutövning 

mot samma medlemmar (Folkbildningsrådet, 2011). På ett liknande sätt är SFHL – folkhögskolelärarnas 

fackförbund – organiserat, med ambition att vara både en intresseförening för folkhögskolorna, och som 

sådan ha rektorer som medlemmar, samtidigt som det är ett fackförbund och förhandlar med rektorer 

som motpart i lokala förhandlingar (SFHL, 2011). På vilket sätt detta korporativa tänkande i organisatio-

nen också skulle visa sig i verksamheten är inte undersökt, utan snarare beskrivet i ett antal dokument, 

men problemet/fördelarna med de dubbla rollerna skulle kunna var en utgångspunkt (Sundgren, 2003). 

2.4.1.5 Särart som språklig konstruktion 

Andersén (2003) har studerat hur folkbildningens särart har beskrivits och beskrivs i folkbildningstidskrif-

ter, och menar även hon att talet om särarten i hög grad är att betrakta som en språklig konstruktion som 

faller tillbaka på folkbildningens historia. Fokus i analysen ligger på dagens syn på särart. Särarten är något 

som skribenter i folkbildningens tidskrifter är med och konstruerar och utvecklar genom det sätt man 

skriver om det, där syftet med särarten varierar över tid, från att ha varit ideologiskt motiverat till att ha 

blivit marknadsmässigt motiverat – särart för att stärka folkbildningens varumärke. 

En annan infallsvinkel väljer Lundin (2003) när hon undersöker särarten som konstruerad i avhandlings-

texter och forskning. Hon visar där på tre olika sätt att se på begreppet. Särart utifrån vad folkbildningen 

är/har varit/borde vara, särart genom att språkligt använda särskilda begrepp och ideal, samt särart som 

synliggörs i kritiken av folkbildningen och i relationen mellan verklighet och ideal. Att däremot fastslå vad 

denna särart skulle innehålla eller betyda är svårare.  

2.4.1.6 Särart i IT-åldern 

Sedan början på nittiotalet har det tillkommit nya skrivningar om folkbildningens särart, genom de sats-

ningar på och utredningar av hur man ska utveckla och implementera informations- och kommunikations-

teknologi (IKT) i folkbildningen. Folkbildningsrådet (2002) formulerar idéer för hur de traditionella om-

rådena för folkbildningen kan fungera med ny informationsteknologi:  

Folkbildningens framtida styrka är knuten till dess förmåga att möta nya behov och utmaningar. Det livs-
långa lärandet, där IT spelar en allt viktigare roll, måste vara en reell möjlighet för alla […] nya tekniken kan 
också fungera som verktyg för politisk påverkan och demokratiska processer samt ge ett bättre och bredare 
beslutsunderlag. Den nätburna kommunikationen kan komplettera och vidareutveckla det gemensamma 
samtalet och bidra till att stärka det civila samhället […] Kommunikationen mellan deltagarna, grupproces-
sen och deltagarinflytandet, värden som är centrala för folkbildningen, måste självfallet gälla även när verk-
samheten sker helt eller delvis på distans” (sid 3–4). 
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I Lifvprojektet (Lärprocesser i folkbildande verksamheter) studerade man IT-projekt med distansunder-

visning på 14 folkhögskolor och studieförbund. Med utgångspunkt i projektplaner, rapporter och intervju-

er beskrivs synen på folkbildning relaterat till den nya tekniken. Det goda mötet, det goda samtalet, de 

demokratiska relationerna återkommer som beskrivande formuleringar kopplade till folkbildningens tradi-

tion, blandat med nyare begrepp som lärprocesser, individuella lärstilar och sociokulturellt lärande. 

Genomgående tecknas en positiv bild av IT–användande och distansundervisning. Det, i folkhögskolans 

och studiecirkelns traditionellt så viktiga, fysiska mötet uppvägs av andra vinster, och DU kan även inne-

bära en ”mötets renässans” (Byström, 2004). 

2.4.1.7 Särart trots allt 

Folkhögskolans särart förutsätts således i det historiska ursprunget, genom sin bakgrund som en alternativ 

skolform, befäst i folkhögskolans egna publikationer såväl som i regeringsdirektiv, men saknar i stor ut-

sträckning definition och belägg i aktuell forskning. Trots detta finns det i deltagares upplevelser av folkbild-

ning något unikt och positivt i jämförelse med andra skolformer, och här finns det forskningsbelägg.  

I undersökningar och utvärderingar som gjorts med deltagare i folkbildningsverksamhet är de mer nöjda 

med den här formen av utbildning i jämförelse med andra de deltagit i. Jonsson och Gähler (1995) lät i en 

kvantitativ studie 3000 studerande i ett riksrepresentativt urval och ytterligare 1000 i ett regionalt ta ställ-

ning till påstående om folkhögskola. Resultatet ger en påfallande positiv bild av folkbildningen. Några av 

påståendena: 

 Folkhögskolan erbjuder en bra studieform   97,4 % 

 Har fått de kunskaper jag förväntade mig   93,9 % 

 Hade kunniga lärare     98,2 % 

 Fick själv vara med och bestämma studiernas upplägg  52,2 % 

 Stämningen mellan lärare och elever var bra   98, 3 % 

 Stämningen mellan eleverna var bra    96,5 % 
 
En studie med 15 unga människor, kring deras liv några år (6-10) efter att de gått en utbildning på folk-

högskola, visar även den entydigt positivt resultat. Här utgick man från deras livsberättelse, där tiden på 

folkhögskola var en del av tiden. I studien försöker man också kritiskt granska sina egna, överraskande 

positiva resultat. Ställde man rätt frågor, hade man styrt de intervjuade på något sätt, var urvalet riktigt, var 

man redan positiv till folkhögskola när man sökt sig dit?  Men även om dessa aspekter vävs in blev resulta-

tet ändå – för folkhögskolan – positivt. Man kunde även i studien se gemensamma punkter i berättelserna: 

Långsammare studietakt, lärarbemötande, umgänget med andra studerande, att få gå in för ett intresse, 

och – återigen – att det var något annat än Komvux, Gymnasiet, Högskola... ( Paldanius, 2003).  
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En studie av (Bergstedt & Helmstad, 2003) med 13 unga vuxna födda mellan 1973–83, 8 med erfarenhet 

av folkhögskola och 5 med erfarenhet av Studieförbundens kursverksamhet, ger ett liknande resultat. 

Också här ser samtliga intervjuade tillbaka på studierna på ett positivt sett. Arbetssättet upplevs som lug-

nare och öppnare i jämförelse med andra skolformer, lärarna engagerade och bra, skolformen som trygg 

och social, och i den här undersökningen ansåg man sig även ha relativt stora möjligheter att påverka ut-

bildningen. Folkhögskolans status och rykte i samhället anses däremot lågt, i de intervjuades ögon oför-

tjänt – Man menade att andra såg det som en skola för dem det inte gått så bra för.  

Sammanfattning: Forskning kring folkhögskolans särart har svårt att sätta fingret på, eller definiera särarten, 

men kan i många fall visa upplevelser från deltagare som ändå bekräftar särartens existens. 

2.4.2 Folkhögskola på distans – problem och möjlighet. 

Inom det här området har myndigheter och kommittéer uppstått och försvunnit i ett högt tempo, vilket 

gör det svårt att överblicka och utvärdera. Sedan mitten på 90–talet har folkbildningen bedrivit utveck-

lingsarbete inom området Flexibelt lärande med IKT-stöd.  Det har skett med ekonomiskt stöd från  

Distansutbildningskommittén, (DUKOM), Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, (KK-

stiftelsen), Distansutbildningsmyndigheten, (DISTUM) och när DISTUM lades ner: Centrum för flexibelt 

lärande, (CFL), som sedan 2008 i sin tur är nedlagt.  Folkbildningsrådet har på så sätt kunnat genomföra 

ett stort antal utvecklingsprojekt, vilka redovisas nedan. Av myndigheterna ovan finns idag endast KK-

stiftelsen kvar.  

Hur ser då folkbildningsforskning på distansutbildning? Här förväntade jag mig kritiska rapporter kring 

folkhögskola på distans, och några sådana inlägg går att hitta, framför allt under 90–talet. Men i det stora 

hela är synen på distansundervisningens möjligheter positiv. Resonemang förs om man verkligen kan er-

sätta det traditionellt viktiga ”goda mötet”, där deltagarnas närvaro, gruppens dynamik och engagemang 

betonats, med ett mer artificiellt möte, och betydligt mer individuella deltagarinsatser. Det tycks dock som 

att man är överens om att det nära mötet går att ersätta – man till och med motiverar distansundervisning 

utifrån att det kan generera möten som annars inte blivit av.  Problemet jag ser när jag försöker överblicka 

de rapporter och studier som gjorts är att de har drag av att valideras i de allmänna sanningar om folkbild-

ning som förekommit tidigare – eftersom folkhögskolan hävdas vara speciell hänvisar man till det speciella 

även i DU, utan att förklara eller definiera vad det speciella är.   

I rapporten Folkbildning och lärande med IKT-stöd beskrivs ett flertal av de projekt som drivs/har drivits inom 

folkbildningen. Rapporten är en antologi med flera infallsvinklar kring IKT och distansundervisning. I det 

inledande kapitlet – CFL och folkbildningen – ger Andersson sin beskrivning av hur folkbildning och flex-

ibelt lärande utvecklats. Han menar där att folkbildningens flexibla lärande hittat former som står väl i 

”…samklang med folkbildningens värderingar” (Andersson 2004, s 14). 
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I samma rapport ger Dahlgren, Hult, Söderström & Hamilton (2004) i kapitlet Att fånga folkbildning på nätet, 

en beskrivning av två större forskningsprojekt vid Umeå universitet där man studerat folkbildningens ut-

bud av kurser och cirklar över nätet och i dem undersökt hur den pedagogiska praktiken i nätburna kurser 

gestaltar sig utifrån aspekterna demokrati, delaktighet och social integration. Man har granskat inlägg och 

kommunikation i kurser som ägt rum under år 2000 inom Folkbildningsnätet, som är Folkbildningsrådets 

gemensamma kommunikationsplattform för folkhögskolor och studiecirklar. 3774 inlägg har analyserats 

och utöver detta enkätsvar från 235 deltagare och 21 kursledare, samt slutligen intervjuer med 18 deltaga-

re. 

Slutsatserna man drar är att nätutbildningarnas funktion som demokratiskapande verktyg är tveksam. 

Kursledarna vill kommunicera mer än deltagarna, och deltagarna är mest aktiva inledningsvis i kursen. In-

läggen är mer upplysande än diskuterande, och ser man på intresset för att delta i och påverka kursens 

struktur och innehåll är det relativt lågt – inte ens i de fall där kursledaren försöker få kursdeltagare att ha 

synpunkter på kursupplägg finns något större intresse för det. 

Kursernas betydelse för de samhälleliga uppdraget om social integration är inte heller tydligt. Å ena sidan 

är den geografiska spridningen stor, endast 15 procent följer utbildningar i det egna länet, å andra sidan 

hade många redan studerat på högskola, och andelen behörighetsgivande kurser var relativt lågt vilket pe-

kar på att de prioriterade grupperna inte nås (Dahlgren m.fl. 2004). 

I rapporten funderar man också på vilket sätt deltagare verkligen möts i nätundervisningen: 

Kan den studerande som själv väljer tid, plats, tempo och form för studierna överhuvudtaget uppleva det 
goda mötet? Blir deltagarinflytandet bara ett sätt att ”sköta sig själv och skita i andra”? Utbildningen blir i 
den meningen individuell och ett individuellt ansvar där kollektivet inte alltid blir intressant för den indivi-
duella självbildningen (a.a 2004, s. 91). 

 
En undersökning av distansformens betydelse för att studierna över huvudtaget ska ske, redovisar Anders-

son & Laginder (2004) där de i en kvalitativ studie tydligt kan se att distansformen är avgörande för studi-

ernas genomförande. Deras resultat går i viss mån mot de resultat man sett i de relativt få kvantitativa ut-

värderingar som gjorts. Dahlgren, Hult & Olofsson (2001) visar i två undersökningar att distansformen 

varit betydelsefull för 90 respektive 87 procent, men avgörande enbart för 10 procent. 

I en delrapport inom projektet Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo) som utfördes på Institutionen 

för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet med stöd av DISTUM 2000-2002 gjordes en under-

sökning med 26 distansutbildare inom folkbildningen där man utgick från frågan om vilka motiven är för 

att undervisa/studera på distans inom folkbildningen. Riomar & Rydbo (2002) visar att skälen varierar, 

men att vanliga anledningar är av praktisk karaktär, ökad flexibilitet för läraren, brist på lokaler, eller för att 

nå fler elever. Det förekommer dock även ideologiska skäl där man snarare vill öka tillgänglighet och nå 

svaga grupper: 
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Sammanfattningsvis finner man en stor bredd i motiven. Många av dem ligger långt ifrån folkbildningspro-
positionens demokratirelaterade målsättning. Motiven speglar snarare en praktisk verklighet, där det handlar 
om att hitta lösningar som passar in i verksamheten och i en stressad tillvaro överhuvud taget (a.a, 2002, s 
70). 

Av studiens resultat framkommer att distanslärarna inte uppger att deras utbildningsorganisationer har pe-
dagogiska orsaker till att införa distansundervisning. En del lärare uttrycker det till och med som att organi-
sationerna har mer krassa motiv och att det snarare är ekonomi som styr(a.a, 2002, s. 71). 

 
Andersson, Landström & Laginder (2006) undersöker lärande och vardag där man fokuserar på om och 

hur vardagen påverkas av distansstudierna och tvärtom. Man kunde se ett samband mellan inställningen 

till studierna och hur det påverkade vardagssituationen. Om syftet framför allt var studier för att öka be-

hörighet och meriter påverkade det vardagssituationen i högre grad än om syftet var studierna i sig själva. 

Studerar man för att bli något annat är man beredd att låta det få konsekvenser i vardagslivet – sitta upp-

kopplad vid ett visst klockslag eller göra en uppgift till ett visst datum. Läser man enbart för att man är 

intresserad av något eller för nöjes skull, går vardagens göromål före. Man deltar inte i gruppdiskussionen 

för just då skulle man skjutsa till hockeyn... 

[…]Resultat pekar dock mot att det finns pedagogiska möjligheter i distansformen, utöver fördelarna med 
att studier ibland görs tillgängliga för grupper av deltagare som annars skulle ha haft svårt att studera. För 
deltagare som har ett intresse för ämnesinnehållet och tid att ägna åt studierna finns stora möjligheter att ar-
rangera sin studiesituation så som de anser bäst gynnar lärandet.  […]studiemöjligheter kan också ges i ’sma-
la’ ämnesområden genom den vidgade rekryteringen. Resultaten visar emellertid även att distansformen kan 
utgöra ett hinder för lärande. Studieformen omtalas ofta som ett sätt att kunna studera utöver alla andra 
åtaganden i vardagslivet. De strategier som då används anpassas först och främst till den tid som finns till 
förfogande och lärandet kommer i andra hand (a.a. s 108). 

 
Andersson m.fl. (2006) ställer sig frågan om distansutbildning i sig kan ge större IT – kunskaper oavsett 

vad man studerar, vilket också konstaterar att det gör. Det kan ”[…]få rollen som en socioteknisk praxis. 

Annorlunda uttryckt bli en arena för att lära sig använda datorer, bli delaktiga i ett digitalt nätverk och få 

en anledning att öva och förkovra sig genom regelbunden användning av dator och internet” (a.a. 2006, s. 

153). Man fick, så att säga, datorkunskaper på köpet. 

Sammanfattning: DU kan medföra vissa vinster även för folkbildning, både praktiska och pedagogiska men 

DU kan vara svår att motivera utifrån en del av de mål som regeringen satt upp för folkbildningen – åt-

minstone kan de målen vara svåra att belägga. 

2.4.3 Bildning och kunskap 

Synen på bildning som en lösning på två motsatta kunskapsperspektiv för Liedman fram i Nationalencyk-

lopedin (2011). Den synen delar han med Gustavsson, som kanske är den i Sverige som forskat mest kring 

bildningsbegreppet, och även hur det är relaterat till kunskapssyn.  

Gustavsson (2000) diskuterar begreppet kunskap utifrån ett historiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Den vetenskapliga kunskapen faller ofta tillbaka till Platon, och hans definition av kunskap. Utifrån den 

har sedan kunskap alltmer fått samma innebörd som den naturvetenskapliga kunskapen, och i stor ut-

sträckning varit den enda som räknats. Gustavsson vill vidga kunskapsbegreppet, och lånar istället begrepp 



 

15 

 

från Aristoteles. Den vetenskapliga kunskapen benämns då episteme. Med enbart den kunskapssynen 

tvingas man bortse från andra sidor av kunskap. Om vi förenklar episteme till Att veta, skulle en annan 

mer praktisk kunskapsform kunna vara Att kunna. Hantverkarens förmåga att utföra något är ett exempel 

på detta. Under antiken kallades detta techne – idag skulle vi kanske kalla den praktisk kunskap. Denna typ 

av kunskap har inte alls i samma utsträckning haft ett språk, och har därför kommit att betraktas som en 

andra klassens kunskap. I dess natur av att vara praktisk ligger också att den på det sättet är ”tyst. 

En tredje form av kunskap benämns som fronesis och kan förklaras med klokhet, eller vishet. Den är ock-

så praktisk till sin natur, men handlar mer om sociala förmågor, politik och etik. I dagligt tal skulle man 

kanske referera till fronesis som att vara ”street-smart”. 

Vi måste idag, menar Gustavsson, våga bredda vår kunskapssyn till att omfatta alla tre delarna samtidigt 

som samhället snarare förefaller snäva av kunskapssynen:  

Det paradoxala som inträffar är att behovet av allsidiga kunskaper och kreativa lösningar ökar i samhället, 
samtidigt som de politiska och ekonomiska motiveringarna krymper själva innehållet i läroplaner och kurs-
utbud (Gustavsson 2000, s. 235).  

  
Begreppet bildning har av tradition fått mycket av fronesis med sig, men kan, och bör enligt Gustavsson, 

lika gärna handla om episteme och techne.  

Sundgren (2008) funderar utifrån analysen av den akademiska pedagogiken i liknande banor, och hämtar 

en del av sin tankar hos Habermas. Resonemanget Sundgren för handlar om varför utbildning sällan refe-

reras till som källa för människors förvandling eller utveckling:   

Hur kan det komma sig? Beror det på att skola och högskola inte räknar förvärvad livserfarenhet och klok-
skap som kunskap? Att boklig lärdom är skild från det levda livet? Vilken är synen på kunskap och på män-
niskans olika bildningsvägar inom akademin? Är akademin alls en institution för bildning (Sundgren 2008, s 
9). 

 
På samma sätt som Gustavsson relaterar han till den vetenskapstro som finns och har funnits allt sedan 

upplysningen. Det är ett misstag att vi låter detta naturvetenskapliga förnuft styra områden som rör män-

niskors förhållande till varandra och omvärlden. Habermas kallar detta för scientism och definierar det 

som:  

Vetenskapens tilltro till sig själv: det vill säga övertygelsen om att vi inte längre kan förstå vetenskap som en 
möjlig form av kunskap, utan identifierar kunskap med vetenskap (Habermas i översättning av Sundgren 
2008, s 21). 

 

En bildningsambition inom akademin bör bredda vetenskapsbegreppet till att omfatta techne och fronesis, 

så att de upplevelser och erfarenheter man redan har kan ses som en tillgång snarare än som en belast-

ning. Sundgren diskuterar bildning och pedagogik utifrån John Dewey vars tankar om education omfattar 

både det vi kallar bildning och utbildning. Dewey menade att bildning är en oförutsägbar process. Den 

enskilde individens utgångspunkter, intentioner och erfarenheter gör att man inte kan skriva individuell 
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mål i förväg. Bildningsprocessen handlar om ett möte mellan mina egna erfarenheter och upplevelsen av 

det okända. Bildning blir då ett sätt att förena, eller överbrygga kunskapstraditioner: 

Om vi ser bildning och lärande på det sättet, att vi genom våra handlingar och vårt symboliska universum 
orienterar oss i omvärlden och, allteftersom vi gör det, tillägnar oss en utökad repertoar, både av handlingar 
och symbolspråk, då framstår motsättningen mellan reformpedagoger och kunskapsanhängare som skenbar 
(Sundgren 2008, s 66). 

 

Det som kanske är mest intressant med Sundgrens skrift är möjligen inte det som skrivs, utan att det 

skrivs. Den ingår som en del i en skriftserie om bildning från Högskoleverket. Inte Folkbildningsrådet. 

Högskoleverket! Andra titlar är Bildning och ekonomi, Bildning och teknologi och Bildning och matematik. I samtli-

ga fall resonerar man kring en högskola för bildning – man har så att säga övertagit, eller antagit en stor 

del av det som folkhögskolan hävdat som sitt särskilda område, sin särart. 

2.4.3.1 Bildningsbegreppet 

Bildningsbegreppet har genom historien varierat, och dessa olika syner på begreppet lever, på olika sätt 

och i olika sammanhang, vidare idag. Under 1900-talet första del ser Gustavsson (1991) tre bildningsideal 

skapas, som ligger till grund för den syn, eller de syner, som finns på bildning idag: 

1. Det medborgerliga bildningsidealet, med ABF:s grundare Richard Sandler som förebild där folkbild-

ningens mål framför allt är att fostra goda medborgare, med praktiska färdigheter och en vid all-

mänbildning. De studerande uppmuntras till att kritiskt granska/tillägna sig det bästa av det ut-

bildningen och kulturen erbjuder, för att sedan utveckla detta vidare. 

2. Självbildningsidealet företräds av Hans Larsson, Oscar Olsson och Ellen Key. Kunskap ses mer som 

en process, där förstånd och medvetande är huvudingredienser. Eleven och dennes inre är ut-

gångspunkten, men också bakgrund och yttre villkor påverkar. Jämlikhet, fantasi, estetik, demo-

krati och intuition är ledord. Tanke, känsla och vilja ska integreras.  

3. Nyhumanismens personlighetsbildande ideal med Arthur Engberg som förgrundsgestalt. Språket och sti-

listiken är centrala. Förnuftet och klarhet är ideal både hos den enskilde och kulturen i stort. Drif-

ter ska tyglas. Pedagogens uppgift kan ses som bildhuggarens – att ur det råa materialet mejsla 

fram rätt form med balans och harmoni.  

Dessa ideal finns med, inom åtminstone folkbildningen, till viss grad även idag, vilket också bidrar till 

bildningsbegreppets splittring och inre motsättningar. Men det är också en styrka att det finns dynamik i 

begreppet. Bildningens inre motsättningar kan ses ur tre aspekter: 

Bildning som en fri och oändlig process kontra bildning som mål. Vi kan se bildning som en process eller som resul-

tatet av en process, och dess karaktär förändras då från subjektiv till objektiv.  

Bildning som en allmänmänsklig företeelse kontra förbehållen ett fåtal, jämlikhet kontra elitism. Bildning sätts då in i 

sammanhanget upplysning, där upplysning förutsätter att några redan besitter en högre form av kunskap, 
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så att de kan upplysa dem som ännu vandrar i mörker. Till detta för Gustavsson också begreppet folkbild-

ning som i själva ordkonstruktionen talar om bildning för folket – till skillnad från bildning för – vilka 

andra? Outtalat den högre samhällsklassen, eliten. Detta i orden inneboende problemet följer med folk-

högskolan idag menar han, där det legitimerar en syn på skolformen som en andra klassens skolform.  

Bildningens karaktär av sammanhang och helhet, kontra ökade krav på specialisering och analys. Att vi idag med ökade 

krav på tydliga, konkreta och mätbara resultat och snabba analyser inte ser större sammanhang och längre 

perspektiv (Gustavsson, 1991). 

Sammanfattning: Bildning blir, och är, ett omfattande och mångfacetterat begrepp som inbegriper alla de 

sätt som vi tar till oss kunskap på, där kunskap består både av episteme, techne och fronesis. Det här blir 

också min utgångspunkt då jag genomför en studie på SVF, och ligger också som grund när jag resonerar 

kring vetenskapsteori och metod. 
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3 Min studies kontext – SVF 

 
Södra Vätterbygdens Folkhögskolas (SVF) historia följer i stora drag den generella för folkhögskolan. Hi-

storien finns nedtecknad populärvetenskapligt av Sven–Olof Josefsson i den jubileumsbok som trycktes i 

samband med skolans 90–årsfirande 2009.  

Skolan startade 1919 som Jönköpings Skol– och Bibelinstitut i lokaler på Trädgårdsgatan i Jönköping, i 

nära samarbete med Missionsförbundet. Man hade hoppats på att få mellan 7–10 elever, men startade 

höstterminen med 38 st. 1922 bytte man namn till Jönköpings Kristliga Folkhögskola (JKF), och 1930 

flyttade man upp från centrala Jönköping till den tomt på Mariebo där skolan fortfarande ligger. Nu kunde 

man också starta internatverksamheten – inledningsvis endast för de kvinnliga studerande.  

1932 gick det 182 elever på skolan vilket gjorde den till en av landets största folkhögskolor som dessutom 

drevs helt utan statsbidrag. Man hade nu två årskurser av allmän karaktär samt församlingstjänarinnekurs 

och husmodersskola. 

1944 ansökte, och fick, skolan för första gången statsbidrag för sin verksamhet, vilket i tid sammanfaller 

med den första mer genomgripande folkbildningsutredningen. I samband med ansökan ändrades även 

namnet till Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF), vilket förmodligen hörde samman med att den in-

spektör från Skolöverstyrelsen som godkände eller underkände skolans bidragsansökan var skeptisk till 

väckelserörelsens folkhögskolor. På så sätt tonades den ”kristliga” profilen ned något, åtminstone i nam-

net.  

Under 50–talet förändras elevunderlaget något från att ha varit studerande i stor sett enbart med lantbru-

karbakgrund, till att få en allt större del med arbetarbakgrund. 1968 infördes en tredje årskurs, och 1971 

startades en församlingsmusikerkurs. 1973 startade både en ungdomsledarkurs och en bibellinje, men un-

der senare delen av 70–talet och med fortsättning under 80–talet förändras kurser, pedagogik och utbild-

ningar i ganska stor omfattning. Från 90-talet har skolan haft ungefär samma långa kurser som de har idag, 

även om innehåll och fokus på olika grupper förändrats och utvecklats under tiden.  Södra Vätterbygdens 

Folkhögskola har lite drygt 300 elever i långa kurser uppdelade på sex linjer. Allmän linje, Bibellinje, Colle-

gelinje, Journalistlinje, Linjen för grafisk form & kommunikation, samt Musiklinje. Inom ramen för dessa 

sex linjer bedriver man ett flertal olika varianter. På Allmän linje finns exempelvis kurser med inriktning 

mot personer med Aspergers syndrom, psykiska funktionsnedsättningar, internationell inriktning mm. 

Huvudman för skolan är Svenska Missionskyrkan. Skolan bedriver även kortare kurser och konferenser 

inom ramen för sin konferensverksamhet. Skolan är en av de större folkhögskolorna i Sverige, och har 

även ett relativt stort internat (SVF, 2009). 
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4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar det finns om vad det SVF-specifika är, och i vilken utsträckning 

det är möjligt att behålla detta vid distansstudier genom SVF.  

Forskningsfrågor 
Hur uppfattas SVF:s särart som folkhögskola och utbildningsanordnare? Finns det SVF-specifika i 

någon större utsträckning? Är det något att bevara, utveckla, avveckla?   

Vilka uppfattningar finns det om distansundervisning och SVF?  Finns det vissa områden – kurser, 

ämnen – som man anser skulle fungera bättre eller sämre än andra? Finns det områden man menar inte 

alls skulle fungera på distans? Varför tror man det i så fall? 
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5 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

5.1 Var står jag? 

Om man nu, som jag, har föresatt sig att skriva en uppsats inom området pedagogik bör man inte bara 

definiera de termer man tänker diskutera eller använda, utan också på något sätt definiera sig själv och hur 

man ser på världen. Det här kallas ontologi och kan förklaras ungefär som läran om de begrepp eller kate-

gorier som man behöver anta för att kunna ge en begriplig, motsägelsefri och fullständig beskrivning och 

förklaring av verkligheten. 

Jag har redan i inledningen använt formuleringar som, åtminstone för forskare inom pedagogik låter anty-

da mitt metodval – fenomenografi – som jag kommer att återkomma till alldeles strax. Det är då inte helt 

ovanligt att med den metoden använda livsvärldsfenomenologi som ontologisk utgångspunkt eftersom de 

delar åtminstone en stor del av sina begrepp med varandra. Fenomenologin är också möjlig att förena med 

synen på bildning och kunskap som jag redovisat ovan – möjligen inte i sin ursprungsversion, men defini-

tivt i sina senare tolkningar. Därför ägnar jag några rader åt att framför allt försöka förklara några av de 

mest grundläggande begreppen och synen på verkligheten.  

5.2 Vad är då livsvärldsfenomenologi 

Fenomenologin grundades av matematikern och filosofen Edmund Husserl (1859–1938) med avsikten att 

lägga en ny grund för den moderna (natur)vetenskapen. Han utgår på det viset ifrån kunskap som episteme. 

I nutida fenomenologi ingår dock även tanken på kunskap som fronesis och techne. Husserl anslöt till 

Hegels tankar om att det endast är fenomen vi kan ha kunskap om, inte tinget i sig, en tanke som Hegel i 

sin tur övertagit från Kant. Husserl menade att det är i erfarenheten kunskapen börjar. Fenomenen som vi 

uppfattar dem är den enda utgångspunkten för kunskap, där medvetandet är helt förenat med världen, och 

där innehållet i medvetandet är detsamma som världen – utan värld inget medvetande (Bengtsson, 1987; 

Gustavsson, 2000). 

Utifrån denna grundidé utvecklas fenomenologins ontologi.  Centralt är begreppet livsvärld – världen som 

vi lever och rör oss i. I den ser vi saker, uppfattar dem och förhåller dem till varandra, där fenomenologins 

uppgift är att beskriva denna livsvärld, vilka sorters föremål den innehåller och hur dessa hänger ihop med 

varandra. Det gör vi utifrån andra saker vi sett, hört och uppfattat. Detta gör att vårt medvetande, eller 

uppfattande inte är ”rent”, inte heller inom vetenskapen, som kan ses som ett specialfall av livsvärlden. Ett 

sätt är då att sätta parentes om det som är i vägen för den rena erfarenheten. Detta kan man göra, menar 

Husserl, genom att bli medveten om vad som står i vägen för upplevelsen och utifrån det reducera sina 

uppfattningar. Detta görs i flera steg tills det enda som är kvar är jaget med dess uppfattningar som inne-

håll (Gustavsson, 2000; Carlshamre, 1998). 
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Viktiga begrepp inom fenomenologin är intentionalitet, noem och horisont. Med intentionalitet avses det vi 

riktar vår uppmärksamhet mot, vår uppfattning mot. Vi kan inte tänka utan att tänka på något, eller glädjas 

utan att ha något att glädjas över. Den här riktadheten kallas intentionalitet. Den behöver dock inte vara 

riktad mot något som finns på ”riktigt”. Vi kan utan problem tänka på Kalle Anka eller fred i Mellanös-

tern, trots att detta är begrepp som saknar motsvarighet i den verkliga världen. De saknar då referens i verk-

ligheten, men är för den delen inte utan mening. En sådan mening eller innebörd kallar Husserl för ett 

noem. Våra uppfattningar i livsvärlden beror på intentionaliteten i de noem vi möter, och ny kunskap 

uppstår då vi tvingas omforma vår uppfattning av dessa noem när den horisont som vi skapat runt dem 

förändras (Bengtsson, 1987; Carlshamre, 1998). 

Blev det obegripligt? Ett konkret exempel: 

Tittar jag på ett träd så uppfattar jag inte bara framsidan av trädet. Jag ”ser” samtidigt att trädet har en 

baksida, att det går rötter ner i marken, osv. Mina kunskaper om träd gör att jag vet att det är på det här 

sättet – jag förväntar mig att det ska ha en baksida och rötter. Det jag verkligen ser kallas för ett uppfyllt 

noem, det jag själv fyller på med kallas ett tomt noem Det är detta som är min horisont. Om trädet visar 

sig vara en kuliss, eller av plast, förändras min horisont. Rötterna ”försvinner”, löven kommer inte att 

ramla av till hösten, och jag får ett nytt noem att utgå ifrån.  

Fenomenologins ontologi har utvecklats vidare efter Husserl, inte minst av hans lärjunge Heidegger, men 

där Husserl framför allt avsåg att Heidegger och andra skulle fylla i luckorna i filosofin gjorde Heidegger 

så mycket mer och både fyllde ut och förändrade fenomenlogin. Enligt Husserl är det medvetandet som är 

verklighetens grund, medan Heidegger och senare fenomenologer i stället gärna uppfattar livsvärlden, den 

vanliga vardagsverkligheten, som den primära verkligheten – verkligare än filosofiska eller vetenskapliga 

konstruktioner.  

Det innebär att människan enligt Heidegger egentligen inte kan sätta sig utanför världen, sätta parentes om 

sig, utan tvärtom måste se sig själv som en del av världen, och att världen påverkas av det att jag är i den. 

Som en följd av resonemanget att vardagsverkligheten är den primära verkligheten blir också filosofins 

utgångspunkt snarare praktisk än teoretisk (Heidegger, 1993). 

Från Husserls tanke kring medvetandets avsiktlighet förde sedan Merleau–Ponty in kroppens relation till 

medvetandet, där han menar att ”vi är våra kroppar” snarare än det mer traditionella ”vi har våra krop-

par”. Han vill dock inte med det sudda ut medvetandet, själen, utan menar framför allt att kropp och 

medvetande står i nära relation till varandra, så nära att skillnaden på objekt och subjekt försvinner. I alla 

situationer både upplever vi och blir upplevda. Uppfattningen om relationen mellan subjekt och objekt 

blir det som vi kan veta något om (Merleau–Ponty, 1999; Gustavsson, 2000). 
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Denna utveckling eller förändring av fenomenologin från och med Heidegger innebär att fenomenologin 

blir mer hermeneutisk – tolkande. Det är i mötet med andra människor jag kan ta del av deras uppfatt-

ningar, men i det mötet finns alltid en social kontext, ett sammanhang, en tidsaspekt, vilket gör att jag inte 

kan få tag i ”sakerna själva”, utan de tolkas av mig som forskare. På det viset går det en skiljelinje mellan 

Husserls transcendentala fenomenologi och Heideggers tolkande (Bengtsson, 1999). 

Är då fenomenografi helt enkelt en fenomenologisk metod? Nja blir det tydliga svaret. Metoden är defini-

tivt släkt med filosofin – den lånar i stort sett hela sin begreppsvärld därifrån, men är även på väg att på 

egen hand bli mer än en metod – se exempelvis Kroksmark 1986. Hur nära förhållande är mellan de två 

kan diskuteras. Man kan se det som en dotter, men ur en annan aspekt kanske snarare som en avlägsen 

kusin från landet (Marton, 2000). 

Vilka skillnader finns det då i synsättet på verkligheten? 

Fenomenologi skiljer mellan oreflekterad verklighet och begreppsligt tänkande – se ovan med tankarna 

om att sätta verkligheten inom parentes. Fenomenografi gör inte den skillnaden, utan söker strukturen och 

meningen hos ett fenomen som det uppfattas – oavsett tänkandet kring det.  

Fenomenologi söker helheten snarare än delarna, och det är feneomenlogens tolkning av och samman-

fattning av delarna till en helhet som är målet. Fenomenografin söker enbart delarna och menar att varia-

tionen i uppfattningar förklarar världen på ett bättre och tydligare sätt än en sammanfattning. I det avse-

endet kan man säga att fenomenologin intresserar sig för forskarens åsikter och tolkningar, medan feno-

menografin inriktar sig på de intervjuade (Marton, 2000). 
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6 Metod 

6.1 Fenomenografi 

Jag har utgått från en kvalitativ ansats utifrån fenomenografisk teori då mitt syfte är att undersöka uppfatt-

ningar inom ett visst område. Fenomenografins syfte är just detta – att undersöka människors olika upp-

fattningar. Jag har valt att intervjua några personer om hur de tänker kring distansundervisning på SVF 

och deras uppfattningar om det speciella med SVF. Tyngdpunkten ligger inte på att försöka definiera vad 

det SVF–specifika är, utan hur de uppfattar det SVF-specifika.  

Skillnaden mellan dessa frågor kallas ofta första respektive andra ordningens perspektiv, och skillnaden 

mellan dem är just fenomenografins område. Fenomenografi utgår från ”att det är möjligt att beskriva 

olika företeelser så som de uppenbarar sig för oss” (Marton 1992, s 28) och skiljer inte heller egentligen på 

subjekt och objekt, utan fokuserar på det som händer emellan dem - det uppfattade: ”hur subjektet erfar 

objektet utgör snarare en relation mellan de båda” (a.a , s 30). 

Fenomenografisk teori menar då att det finns olika sätt att uppfatta något och att man kan beskriva denna 

variation av uppfattningar genom ett begränsat antal kategorier. Målet blir att ge så fullständiga beskriv-

ningar som möjligt av de uppfattningar människor har av ett fenomen. Analysen syftar till att hitta och 

beskriva ett begränsat antal kollektiva uppfattningar utifrån det individuella: 

In phenomenography individuals are seen as the bearers of different ways of experiencing various pheno-
mena, and even as the bearers of fragments of differing ways of experiencing various phenomena. The 
description is a description of variation, a description on the collective level. In this sense individual voices 
are not heard (Marton 1996, s 187). 

 
Fenomenografi är inte en fast teori ur aspekten att det föreligger fasta ramar utifrån vilka verkligheten ska 

tolkas. Fenomenografin ger istället möjlighet att tillämpa andra forskningsteorier på resultaten, eftersom 

grundkonceptet handlar om rörelse och förändring. Vadar jag i en bäck så är det aldrig samma vatten jag 

vadar i, aldrig ”samma bäck”. Ett citat av Thomas Kroksmark kan förklara det bättre: 

För det första är det möjligt att upptäcka forskningsansatser inom fenomenografin som tar skilda teoretiska 
idéer och traditioner till hjälp. Detta kan framstå som en inkonsekvens när man vill beskriva fenomenogra-
fin genom dess användning. Denna »inkonsekvens» bör emellertid framstå som en förtjänst i meningen att 
fenomenografin anpassas till en föränderlig verklighet och till skilda innehåll i stället för att via en snäv teo-
riram försöka anpassa verkligheten till en vetenskaplig modell. För det andra vill jag poängtera att fenome-
nografin identifieras genom en uppsättning grundbegrepp, som utgör ansatsens pelare.  

Fenomenografin bör uppfattas som en rörelse (movement): Den är inte svaret på en enskild pedagogisk 
fråga, den utforskar ett brett fält av pedagogiska problemområden inom vitt skilda undervisningsämnen 
(ekonomi, fysik, matematik, språklära, kemi, psykologi, lek etc). Fenomenografin är en rörelse också i bety-
delsen betraktelsesätt: den har aldrig stelnat i en skola, vars lärosatser dogmatiskt förvaltats av nya elever 
(Kroksmark 2007, s 2). 
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Fenomenografin blir alltså min utgångspunkt då jag intervjuar, söker kategorier bland de uppfattningar jag 

möter, och så småningom då jag i min uppsats diskuterar dessa uppfattningar  

6.2 Intervju 

Huvuddelen av min datainsamling har skett genom s.k. semi-strukturerade intervjuer, där jag utgick från 

en samtalsmall indelad i fyra områden (Bilaga 1). Det handlade alltså mycket mer om ett samtal än en in-

tervju utifrån färdigformulerade frågor. 

Den fenomenografiska intervjun kännetecknas av öppen frågemetod och djup-intresse. Den öppna frågan 
innebär att målet med intervjun är att avtäcka intervjupersonens sätt att avgränsa och behandla ett visst in-
nehåll. Det är således försökspersonen som egenmäktigt skall definiera en eller flera aspekter av det behand-
lade innehållet. Det blir därmed inte en fråga om att intervjuaren tilldelar intervjupersonen möjliga svarsal-
ternativ eller liknande möjligheter som intervjuaren definierat på förhand (Kroksmark 2007, s 4). 

 

Jag valde att samtala enskilt med personer ur tre huvudgrupper som beskrivs nedan, där några av dem till-

hörde flera grupper – exempelvis kunde en lärare tidigare själv ha varit elev på skolan. En del av samtalen 

handlade om den intervjuades bakgrund, eftersom den kunde tänkas ha betydelse för de svar och uppfatt-

ningar den intervjuade har. 

6.3 Urval 

Urvalet har skett av mig utifrån att jag vill ha med så många olika uppfattningar som möjligt. Jag har där-

för försökt sprida informanterna i så hög grad som möjligt, vad gäller ålder, kön, utbildning och tid på 

skolan. En fenomenografisk intervju handlar inte om att försöka få ett representativt urval, utan få fler 

variationer av uppfattningar (Alexandersson, 1994). Antalet personer som skulle intervjuas kunde jag 

egentligen inte bestämma i förväg, eftersom jag inte på förhand kunde säga när materialet var mättat – det 

vill säga när jag inte längre stötte på flera varianter i uppfattningar. Det kom till sist att bli sju personer jag 

förde ett samtal med. De tre huvudgrupperna är: 

Nuvarande och tidigare elever på SVF – 3 st. 

Lärare på SVF – 4 st. 

Skolledning på SVF – 2 st. 

 
Att siffrorna ovan inte blir sju beror på att några av dem tillhör flera av kategorierna. De sju jag samtalade 

med täcker förstås inte all pedagogisk verksamhet som förekommer på skolan, men redan efter mitt femte 

samtal började jag känna igen de flesta resonemangen och uppfattningarna, och gjorde därför bedömning-

en att ytterligare ett par till räckte för att befästa detta.  

Jag namnger mina informanter utifrån deras huvudsakliga grupptillhörighet, även om några alltså tillhör 

mer än en grupp. Första gången vi möter dem i texten kallar jag dem skolledare – Adam, skolledare – Ber-
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til, lärare – Cecilia, lärare – David, lärare – Erik, studerande – Fredrika och studerande – Gunilla. Efter det 

använder jag enbart det fingerade namnet då jag i fortsättningen refererar till dem. 

Jag väljer att ge en kort bakgrundsbeskrivning av dem här. I resultatdelen redovisar jag sedan deras upp-

fattningar så renodlade som möjligt, baserade på textutskrifterna. 

Adam är skolchef på skolan sedan några år tillbaka, men har haft kontakt med skolan på många sätt under 

en lång tid, både genom formella uppdrag i samarbete med framför allt musiklinjen på skolan, och mer 

informellt genom släktingar som gått på skolan. Han har även varit bekant med tidigare skolledare och 

varit anställd av huvudmannen – Svenska Missionskyrkan – och på så sätt haft kännedom om skolan un-

der många år. 

Bertil har jobbat länge på SVF som lärare på de flesta av skolans linjer, som skolledare och med SVFs 

övriga verksamhet. I nuläget är det t.o.m. så att Bertil är den som jobbat längst på skolan, där han började 

arbeta ganska snart efter universitetsstudier på 70–talet. Efter att ha arbetat på skolan några år läste han in 

folkhögskolelärarexamen under början av 80–talet. Det mer än 30–åriga perspektivet på samma arbets-

plats, om än i olika positioner, gör att han sett både bra och dåliga tider passera. 

Cecilia är en relativt nyanställd lärare som från början utbildade sig mot gymnasiet. Ganska snart insåg 

hon att hon var mer intresserad av vuxnas lärande, varför hon redan under sin utbildningstid komplettera-

de med kurser inriktade mot det. Hon har tidigare arbetat både på högstadiet och gymnasium samt på ett 

par andra folkhögskolor innan SVF, och beskriver sin tjänst här som en klassrumspedagog. Pedagogiskt 

lägger hon stor vikt vid dialogen, diskussionen och delaktigheten där det inte finns så tydliga rätt eller fel 

och ser sig själv som en både lyssnande och agerande person, i den ordningen. Hennes kännedom om 

SVF innan hon själv började arbeta på skolan var ganska liten.  

David gick själv på skolan på 90–talet, och jobbar sedan ett tiotal år som lärare på några av skolans linjer, 

med huvudsaklig tjänstgöring på bibellinjen. Innan SVF hade han en relativt skeptisk inställning till folk-

högskolor i allmänhet, och hans kännedom om SVF sträckte sig till att veta att skolan fanns. Efter folk-

högskolan utbildade han sig vidare i på universitet, och arbetade senare ca tio år som pastor inom Svenska 

Missionsförbundet. Folkhögskolelärare blev han på distans på halvfart under de första åren av sin anställ-

ning på SVF samtidigt som han arbetade som lärare. 

Erik, gick själv på en annan folkhögskola på 80–talet och beskrev sig då som en musiknörd som framför 

allt ville bli så bra som möjligt på sitt instrument. Efter folkhögskolan gick han vidare till studier på mu-

sikhögskola och arbetade efter det inom kulturskolan och gymnasiet. Han är sedan några år anställd på 

skolan på deltid, på framför allt Musiklinjen men också till en mindre del på Allmän linje, och jobbar med 

musik på frilansbasis för övrigt. Innan han fick en tjänst på skolan hade han under några perioder arbetat 
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som timlärare på SVF, och på så sätt fått mer inblick i verksamheten, men har känt till SVF i någon mån 

sedan tonåren. 

Fredrika, slutade gymnasiet förra året, och ville efter det gå ett år på en folkhögskola. Eftersom hon hade 

släktingar som gått på SVF tidigare, och dessa hade positiva erfarenheter, blev det också hennes val. Hen-

nes mål med ett år på folkhögskola är dels att växa som människa, dels att lära känna nya människor. 

Gunilla går på en av de yrkesutbildningar som finns på SVF och beskriver sig som oerhört mycket äldre 

än de andra i klassen. Hon kommer från en mindre ort några mil från Jönköping, och började arbeta efter 

gymnasiet. Nu har hon familj och barn och pendlar till skolan varje dag. Hon visste om att skolan fanns 

sedan tidigare, men inte så mycket mer, och hade ingen uppfattning om andra linjer ens när hon började 

här, och säger sig ha dålig koll på dem fortfarande. Hennes mål med studierna är att få ett arbete inom den 

bransch hon nu läser till.  

6.4 Genomförande 

I samtliga fall genomfördes intervjuerna på SVF och hade mer karaktär av samtal än intervju. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan ordagrant. I ett av fallen blev ljudupptagningen inte hundraprocen-

tig, men det mesta av intervjun gick ändå att använda. 

Frågorna mitt arbete handlar om är inte speciellt känsliga. Trots det var det självklart att följa Etiska rådets 

rekommendationer kring forskning, och jag utgick från deras forskningsetiska principer och fyra huvud-

krav på forskning (Forskningsetiska principer, 2002).  

 Informationskravet och samtyckeskravet: De intervjuade informerades om syftet med min stuide, hur resultatet 

kan komma att användas, samt att deras deltagande är frivilligt. I samband med att jag bad att få intervjua 

dem hade de också möjlighet att avböja. Samtliga är myndiga, och bestämde själv över sin eventuella med-

verkan. 

Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav: Frågorna jag ville samtala om är som sagt inte så känsliga, men jag har 

ändå i så hög grad som möjligt gjort de intervjuade anonyma. Det finns ett problem med anonymiteten då 

jag gör en studie på en så pass lite enhet som SVF – även om Skolledare 1 är anonym för människor utan-

för SVF är han knappast det för människor på SVF. Även detta informerade jag samtliga intervjuade om 

innan intervjun, och ingen av dem såg något problem med att eventuellt vara identifierbara av andra som 

känner till skolan.  

De jag intervjuar kommer att få läsa de delar av mitt arbete som berör dem innan det trycks, som en slags 

”respondent validering”, vilket kan vara än viktigare då fullständig anonymitet inte kan garanteras. 

 



 

27 

 

 

6.5 Analys 

Att samla in material i intervjuform och göra jämförelser för att söka likheter och skillnader i det materia-

let är typiskt för kvalitativ analys. Genom analys av intervjuerna byggs kategorier av uppfattningar utifrån 

de fenomen som utforskas. Likheter och skillnader är sådant som kommer fram vid jämförelser mellan olika 

uppfattningar eller fragment av uppfattningar, inte skillnader mellan individerna som sådana (Marton, 1996).  

Vägen till människors uppfattningar går alltså främst genom språkliga uttryck, det förtextade talet. Resulta-

tet – svaren – i samtalet är alltid att betrakta som korrekta. Informantens uppfattning kan knappast vara 

fel. Däremot finns det möjligheter till att under samtalets gång kontinuerligt analysera utsagor i själva in-

tervjusituationen. Detta beskriver bland andra Kvale (1997) med en indelning av samtalet i sex steg, där 

åtminstone de tre första är direkt tillämpbara i den här undersökningen. 

I. Den intervjuade beskriver sin livsvärld 

II. Den intervjuade upptäcker själv nya förhållanden under samtalet 

III. Intervjuaren koncentrerar något som sagts och sänder tillbaka det. ”Ja, det var precis så jag 

försökte säga...” eller ”Nä, inte riktigt så utan mer...” 

Analysen av det för-textade talet sker genom att forskaren (oftast samma person som intervjuaren) läser 

texten om och om och om igen. Syftet är att upptäcka och tolka kvalitativa skillnader i betydelser och att 

definiera det kollektivt uppfattade. Det är det kollektivt uppfattade som utgör grunden för att skapa ett 

kategorisystem (Kvale, 1997). 

Mitt arbetsflöde såg då något förenklat ut ungefär så här: 

1. De utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att söka efter det ”kollektivt upp-

fattade”  

2. Övergripande beskrivningskategorier skapades utifrån varje enskild uppfattning. 

3. Kategorierna samlades till en helhet som beskrev hur informanterna i en kollektiv mening 

uppfattade det studerade innehållet. 
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7 Resultat 

I resultatdelen redovisar jag de kategorier av uppfattningar jag mött i mina intervjuer, utifrån mina två hu-

vudfrågeställningar. Intervjuerna eller samtalen blev något längre generellt än vad jag hade räknat med, där 

informanterna stod för mer av samtalet än jag förväntat mig. Intervjuerna utgjorde sammanlagt ca 4,5 

timmars ljudupptagningar vilket resulterade i ungefär 35 sidor förtextat tal.  

Under arbetet med lyssning, genomläsningar och kategorisering av svaren framträdde ganska snart elva 

beskrivningskategorier, där jag sedan förde samman två av dem då de egentligen handlade om olika kvali-

téer av samma sak. Det innebär alltså till slut tio olika kategorier. Sju med anknytning till min första hu-

vudfråga och tre med anknytning till den andra. 

7.1 SVF:s särart som folkhögskola och utbildningsanordnare  

En av mina huvudfrågeställningar handlade om det finns uppfattningar om något SVF-specifikt. Samtliga 

intervjuade ansåg att det var svårt att att påstå att SVF skulle skilja ut sig på något utmärkande sätt från 

andra folkhögskolor, i annan mån än att inga skolor eller situationer är identiska och att SVF i så motto 

självklart särskiljer sig. Man menade att det SVF-specifika förstås är SVF-specifikt, men i hög grad påmin-

ner om det som är specifikt för andra folkhögskolor. Lärare Erik utrycker det som att det är det speciella 

med folkhögskola snarare än just SVF: 

[…] att det jag upplevde på folkhögskola, och den känslan jag fick där, den har jag inte fått senare någon 
gång på högskola eller annat, och det tror jag är något som stämmer på många av våra elever nu också, och 
även om man kan få liknande känslor för en annan folkhögskola, så är det , för dem som gått här, upplevel-
sen av SVF som något särskilt och speciellt som finns kvar och som förmedlas (Erik). 

 

Trots det framkommer uppfattningar om att utbildning på SVF på olika sätt skiljer sig från annat man har 

upplevt, och det är de uppfattningarna jag återger i sju beskrivningskategorier nedan.  

7.1.1 Uppfattningar om SVF i termer av upplevelser som förändrar livet – Det bästa 

året. 

Flera av samtalen tog upp aspekter av en utbildning som på något sätt påverkar resten av livet. Man kan 

invända att all utbildning i någon mån förändrar livet, eller för den delen alla upplevelser vi gör. Här har 

man dock på ett tydligare sätt betonat att just det här året/åren skiljer sig från tidigare/senare i högre grad 

eller i en annan utsträckning. Något som tillför en annan kvalité till livet. För läraren David var det en 

oväntad upplevelse: 

Det fanns inte riktig i min värld när jag gått tekniskt gymnasium och högskola att slarva bort ett år på folk-
högskola. Men på nåt sätt ... jag kom ut –91 och det fanns inga jobb inom ingenjörsbranschen och jag kän-
de väl ändå att det fanns en dragning åt … att det vore nyttigt, viktigt och intressant att få ett år. Ett kul år 
men samtidigt, att om man nu, som jag då var, var lite aktiv i kyrkan, så ville jag ha någon liten bakgrund till 
och förklaring till att jag var det, och varför det blev just här var väl att jag ville bli kvar i Jönköping men vil-
le inte bo hemma hos mamma och då var internatet en lösning här. Samt att jag hade några vänner som gått 
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här innan så att jag fick reda på att det fanns en bibellinje och också positiv reklam via dessa vänner. Annars 
fanns det bara inte ens på kartan att gå på folkhögskola, men några sådana här saker gjorde att jag tog ett 
sabbatsår och det sabbatsåret håller ju på fortfarande (David). 

 

Davids hållning till arbete och utbildning var relativt styrd av ekonomi, och folkhögskola var  ”[…] något 

som var kul och så, men om man vet vad man ska göra i livet och tjäna pengar så är det väl ingenting, men 

trevligt för dem som gör det.” Att året på SVF kom att ändra inriktningen och fokus på hans liv åter-

kommer på flera ställen i samtalet, där det även framkommer att trots att studierna ändrade livsinriktning 

så var det inte studietakten eller intensitet i studierna som var avgörande utan andra faktorer: 

Rent studiemässigt så öppnade det upp mina ögon för nya sätt att tänka. Jag hade inte alls de planerna för 
livet som sen kom att bli för mig utan tänkte väl innan att jag blir väl någon slags halvmedioker ingen-
jör/ekonom. Det var det man kunde läsa, annat fanns inte. Här upptäckte jag att det fanns annat att läsa. 
Att det finns utbildningsmöjligheter som inte gör att man ser med ångest på arbetslivet och så vidare. Ut-
ifrån det perspektivet så var det ett väldigt viktigt år eftersom jag tänkte att jobb var för mig något som man 
måste för att tjäna pengar men det var inte därigenom man levde, men insåg nu att man kan leva genom 
sysselsättningen och trivas med det.  

Så utifrån vägval i liv och annat så blev det väldigt viktigt. Kanske viktigare än något annat år om man ska 
sätta det på sin spets. 

[…] det är väl som eleverna idag, det vill säga, man nöter väl inte bok varenda kväll. (Skratt) Det var väl inte 
mitt mest studieintensiva år men ändå fick jag med mig oerhört mycket av det (David). 

 

I Davids fall var det inte en förväntad upplevelse, att skolan eller utbildningen skulle förändra livet, medan 

det beskrivs som mer förväntat hos andra av de intervjuade. Skolledare Adam uttrycker också uppfatt-

ningar om skolan som livsförändrande, men bygger detta på upplevelser gjorda av nära släktingar när han 

återger vad en av dem sagt efter två på SVF: 

Så här bra får jag det aldrig mer. Och det definierar han ungefär så här att, jag kan välja att umgås. Det 
finns alltid någon som man kan umgås med, jag kan välja att vara ensam, det finns alltid någon där, en po-
sitiv miljö, bra lärare, och det var det och det och det (Adam). 

 

Här finns aspekter på vad det är som gör att uppfattningen av SVF skiljer sig jämfört med tidigare upple-

velser som anknyter till andra kategorier senare, men just uttalandet att ”så här bra får jag det aldrig mer” 

rymmer samma ”vändpunkt” i livet som David beskrev ovan. Något har hänt som har inneburit en stor 

förändring. 

Samma uppfattning ger eleven Fredrika, när hon precis i avslutningen på en kort fråga lägger till ett utta-

lande som gör att jag måste be om ett förtydligande om det var så hon menade: 

– Stämde den bild du hade av SVF med hur det blev? 

– Ja men det var ännu bättre. Det har verkligen varit väldigt, väldigt bra. Det bästa året. 

– Det bästa året? I ditt liv? 

– Ja! (Fredrika) 
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7.1.2 Beskrivningar av SVF i termer av närhet, gemenskap, möten och omsorg. 

De flesta av de jag samtalade med använde begrepp som närhet och omsorg då de i samtalet försökte be-

skriva om det fanns eller inte fanns något som skulle kunna uppfattas som SVF-anda. Att denna speciella 

närhet finns och har funnits över tid var de intervjuade i stort sett eniga om, även om man la lite olika in-

nebörd och värde i begreppen.  

Studerande Fredrika, går en utbildning på skolan som har en mer personlighetsutvecklande, bildande in-

riktning, snarare än utbildande/meritgivande. Hennes val av SVF skedde mer eller mindre redan för sex år 

sedan då hon hälsade på sitt syskon, ”[…] och då hälsade jag på och tänkte att där ska jag gå”, även om 

hon sedan säger att hon förstås gjort ett mer aktiv val efter det. Skälet till att hon redan då ville gå på sko-

lan var att ”[…] dom var ett sånt härligt gäng i klassen och det är ju inte samma sak som i en vanlig skola, 

utan man kommer varandra väldigt nära, att man bor tillsammans och så hela folkhögskolegrejen så...” 

Fredrika menar också att just närheten och kontakten med de andra innebär också att studierna både blir 

bättre och roligare: 

[…] man kommer varandra så nära, Jag tar ganska lång tid på mig att lära känna folk, men nu har jag ju 
verkligen haft den tiden, så det har ... är roligare ju längre man har gått, ju mer man lärt känna alla […] det 
är ju väldigt mycket att diskutera och det får man ju ut mycket mer av om man kan säga vad man tycker och 
när man känner varandra (Fredrika). 

 

Förkunskap om skolan och dess anda av speciell gemenskap och närhet uttrycker även lärare Erik. Han 

beskriver samma sak som Fredrika, just utifrån att det gått flera generationer av elever på skolan: 

På musiklinjen är det ju i alla fall så att det i varje klass finns några, vars föräldrar också gått på SVF, och att 
deras bild av skolan och det positiva de känner och minns från skolåren är något som också finns med in i 
nya klasser (Erik). 

 

Adam tar upp närheten som något som på ett särskilt sätt är viktigt på en folkhögskola och till viss del 

definierar begreppet folkhögskola då han säger att ”[…] det folkhögskolemässiga innebär personliga mö-

ten och kanske inte minst personliga möten utanför det som är studietid.” Det personliga mötet som en 

definition av det folkhögskolemässiga uttrycker även David och menar att ”[…] huvuddelen av folkhög-

skola måste ju ändå vara mötet människor emellan […]” 

Samma inställning finns hos skolledare Bertil, som flera gånger i samtalet återkommer med uppfattningar 

av ett närhetsbegrepp som präglar skolan: 

 […] men det visar ju på närheten, att det är viktigt inom folkhögskolan. […] Vi ser till att de är här och vi 
har ett, ja närhet är ju ett bra begrepp. […] den fysiska situationen är sån också att lärarna finns där eleverna 
finns och delar byggnad […] att det är närheten och en slags empati som knyts för de studerande. […] När-
heten gör ju också att det blir roligare som lärare att arbeta - att de studerande inte är ett material utan män-
niskor som kan ha glädje av, träffas, och umgås med även om man har olika roller i lärandet (Bertil). 
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Bertil ger också några konkreta skäl till vad närheten beror på både i organisationen och i innehållet: 

[…] men närheten och engagemanget för enskilda studerande finns ju kvar. Och det är ju vårat arbetssätt 
att vi har små arbetslag, jobbar mycket med praktiska arbeten med mycket handledning på GFK, Journalist 
och på Musiklinjen. När man talar med sånglärare så säger de att: Ja det mesta går ju åt till att prata om livet 
i princip så där. Det handlar ju inte bara om musiken då (Bertil). 

 

Lärare Cecilia jämför SVF med andra skolformer utifrån omsorg och menar att ”[…] SVF skiljer sig från 

andra utbildningsformer för vuxna där det handlar om bemötandet med eleverna, omsorgen, och de erfa-

renheter det ger till både elever och lärare.” 

Flera ger uttryck för att det är skillnad mellan olika linjer i upplevelsen av gemenskap/närhet/omsorg där 

man uppfattar att det finns mer av den på somliga, och mindre av den på andra:  

Fast sen tror jag det är olika på olika klasser också, Vi är lite mer hela gruppen än till exempel allmän linje 
som nog är lite mer mindre grupper (Fredrika). 

[…] att upplevelsen som de studerande har är att det finns någon form av anda. Den är mer framträdande 
på vissa linjer än på andra […] jag tänker på Bibel, och jag tänker på musik, och jag tror att man kan säga att 
den finns på både College och på GFK, men den ser lite annorlunda ut. Där den finns minst, det är på All-
män linje och det har att göra med hela strukturen (Adam). 

[…] jag tror att SVF-anda upplevs och beskrivs starkare och … tydligare på linjer där man … med större 
gruppsamhörighet, exempelvis Musik och Bibellinjen, där man tydligare arbetar i gemensamma projekt, mer 
tillsammans och i grupper, och där enskilda insatser inte bedöms på samma sätt (Cecilia). 

7.1.3 En förändrad anda 

Några av de intervjuade har en uppfattning av en anda som i någon mån förändrats över tid. Uppfattning-

arna har något av ”det var bättre förr” över sig, även om David uttryckligen säger att förändringen ”[…] 

varken är bättre eller sämre men annorlunda.”  

David beskriver förändring i attityd under sin tid som lärare på skolan. När han började jobba ca tio år 

efter att han själv varit elev på skolan var mycket sig likt. Han kunde direkt känna igen sig på skolan och i 

atmosfären, något som han upplevde som i stort sett positivt, men också något han kunde dra lite på 

munnen åt: 

[…] ja mestadels en positiv men med ett litet leende på läpparna, att här har det inte hänt så mycket. Unge-
fär så, men å andra sidan vad skulle ha hänt? Det kanske inte fanns någon anledning heller till att det skulle 
hänt så mycket (David). 

 

Däremot ser han nu en förändring under de senaste fem åren med en annan inställning bland dem som 

arbetar på skolan, något han kopplar till att ett antal lärare som arbetat under många år på skolan nu gått i 

pension. De hade på olika sätt ”[…]satt agendan i ganska många saker på lärarråd eller i vad vi har haft för 

förhållningssätt här på SVF. Vad vi har haft för åsikter i olika sammanhang.” Just detta att de försvunnit 

och andra kommit in i stället med nya åsikter och värderingar har förändrat attityden även hos dem som 

jobbat på skolan tidigare: 



 

32 

 

[…]jag tror att det är mer människorna som skapar en anda än lokalerna och jag kan nog uppleva att det är 
lite annorlunda nu. Det ställs frågor som kanske inte har ställts innan på lärarmöten och fackmöten om ar-
betstider och diverse saker. Och vi har tagit upp i facket om sådant där det inte ställts frågor innan, utan 
mer varit någon slags självklarhet (David). 

 

Även Bertil refererar till en förändring, trots att han tidigare poängterat att närhet och omsorg är SVFs 

signum så var det så i ännu högre utsträckning tidigare: 

Man hörde hur kollegorna förde långa enskilda samtal med studerande om livet, och framtiden och värden 
utanför undervisningen också, och det är jag inte lika säker på att det görs lika mycket nu. Nu förs det sam-
tal om det är jobbigt eller kris, och man försöker komma till rätta med, men då var det utvecklingssamtal på 
något vis, som man förde. Vi engagerar oss rätt bra fortfarande men då var det ett par snäpp till (Bertil). 

 

Adam resonerar i liknande termer kring en förändring i engagemang som han egentligen inte vet om den 

skett, som också gäller folkhögskolor i allmänhet. Han beskriver det som en brist i intresse för det kollek-

tiva där man ser mer till sitt eget än till skolan som helhet: 

Sen kan man undra om det finns en SVF-anda bland personalen, och vad den i så fall skulle va, och där är 
jag inte riktigt lika säker. 

[…] alltså det här då som vi, som skolan gör, en tradition eller så, och det är som om ”Jaha är det så?”, och 
då har informationen legat och det varit ute och så, och det hjälps inte, och då undrar man lite det här med, 
med … för anda för mig innehåller någon form av samsyn, både samsyn och någon form av gemensamt 
ansvar, […] och det tror jag egentligen är ett inte oviktigt förhållningssätt. 

[…] och det kräver inte varje individs engagemang i varje detalj, man får inte grotta ner sig, utan man måste 
på något sätt behålla den här vida blicken för det som händer … och ibland är det svårt att se att det finns. 

– Är det något du tror har funnits i större utsträckning som har försvunnit eller så? 

– Det kan jag ju egentligen inte veta, men det jag tror, är att det varit mer av det. Men där kan jag ju lika 
gärna ha jättefel […] det är ju egentligen något jag inte har fått här, utan något jag snappat upp i andra 
sammanhang, att det skulle vara så, att folkhögskolor haft mer av detta och att SVF också haft mer av det 
på något vis (Adam). 

 

Adams och Bertil resonemang har drag av att det är något positivt som försvunnit, och som man gärna 

skulle se mer av igen.  

7.1.4 SVF som en miljö att lyckas i. 

En uppfattning som framkom är att SVF:s atmosfär gör att studerande som misslyckats i andra samman-

hang i större utsträckning lyckas här. Tanken uttrycks hos Cecilia och Bertil men förekommer också, om 

än vagare och snarare antytt, i formuleringar hos andra där uttryck som används exempelvis hos David är 

den ”[…]tillåtande atmosfär på skolan” som gör det möjligt för elever att lyckas. Bertil är mindre vag: 

Vi får ju hit elever från kommunen som misslyckas i gymnasieskolan, och så säger vi att vi tycker det är så 
svårt, de har ju en frånvaro på 40 eller 30 procent så skrattar de ju på kommunen och säger att ja här hade 
vi ju 80 – 90 procent så grattis (Bertil). 
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Både Bertil och Cecilia utrycker uppfattningar om pedagogiken som ett skäl för att lyckas i högre grad:  

Man kan vara där i klassrummet utan att känna att man blir bedömd hela tiden. Och det är mitt budskap till 
de studerande att de får göra hur mycket fel som helst under lektionstid[…] här kan man våga att ha fel så 
att säga, och det är inget fel i det, och man blir inte bedömd varje minut utan kan vara sig själv (Bertil). 

Jag vet inte, det kan säkert upplevas som flummigt, när man försöker låta mötet, delaktigheten och ansvaret 
bli det som kanske är det viktigaste man lär sig, men att vi kanske också måste låta det få vara flummigt – 
och förklara detta för våra elever. Och där tror jag att de kan känna en skillnad, känna att de tas på allvar 
och, ja lyckas. Att det inte är så viktigt med rätt och fel och så (Cecilia). 

7.1.5 SVF som mer merittänkande än andra folkhögskolor 

Att SVF skulle vara mer merittänkande än andra folkhögskolor är en uppfattning som utrycks på flera oli-

ka sätt. Åsikterna baseras på förhållandet på skolans allmänna linje, men i uttrycken likställs samtidigt för-

hållandena på den linjen med förhållandet på skolan. Man uttrycker samtidigt att merittänkandet i så fall 

snarare innebär att SVF skiljer sig mindre från gymnasier eller Komvux än det annars skulle gjort. Erik 

utrycker det som att ”[…] där kanske skillnaderna inte är lika stora. Där bygger det ju ofta på att de ska få 

behörighet eller ett nytt gymnasiebetyg eller vad det heter.” och David har samma tanke då han säger att 

”[…]på Allmän linje kan jag nog tänka att Komvux och gymnasier är ganska nära.  Uppfattningen baseras 

ibland mer på en känsla än på en faktisk jämförelse men det finns även konkreta jämförelser som i Cecilias 

fall: 

[…] på SVF fanns mer av meritkunskapstänkande och det var annorlunda än det jag tänkt vara folkhögsko-
la. Det gjorde att jag fick stanna upp och fundera på om detta också var folkbildning, och ja, det tycker jag 
att det absolut kan vara (Cecilia). 

 

Bertil relaterar på samma sätt fast tvärtom så att säga utifrån de upplevelser han fick när han efter att ha 

arbetat några år på SVF sedan utbildade sig till folkhögskolelärare. Under praktiken på andra folkhögsko-

lor mötte även han ett annat förhållningssätt än det han var van vid från SVF, men ifrågasatte då snarare 

det utifrån SVF än tvärtom: 

Jag hade förstås en massa fördomar, att SVF var rikslikaren och att så skulle det va, så skulle en folkhögsko-
lelärare va, så jag hade kanske lite svårt att ta till mig att de andra faktiskt också gjorde något bra. Lite omo-
get kanske men det har jag ju förstått och sett senare, att det finns ett väldigt engagemang även om man inte 
går på, eller jobbar på SVF (Bertil). 

7.1.6 Ett annat skäl för att gå en utbildning 

Skälet till att gå den utbildning eller linje man valt förs mycket närmare den egna personen. Man läser inte i 

första hand för att ”bli” något utan för att man ”vill” något. Det här återkommer i samtalen flera gånger 

och på olika sätt. David relaterar det till tanken om bildning snarare än utbildning: 

[…] sättet, inställningen, anledningen, ja det är väldigt många saker som skiljer här eftersom man inte läser 
för betyg eller omdöme utan för bildningen. […] att man inte syftar till att det måste bli något som är for-
mellt. En väg för att få något på ett papper som gör att man kan få ett jobb på det. Det som inte syns i ett 
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papper men kanske syns i personligheten. Det man har kvar när man har glömt allt man lärt sig som någon 
sa (David). 

 

Erik uttrycker sig likartat utifrån den mer praktiskt inriktade musiklinjen: 

En sådan här inriktning är ju inte kravfylld på det sättet att du får inget betyg - bara ett intyg på att du varit 
närvarande. Målen de studerande har, sätter de framför allt upp själva, och då är det ju tur att de vill mycket 
[…] men även de som bara går här 1–2 år bara för att de vill syssla med sitt ämne och så, och sen så göra 
något annat, är  ofta väldigt motiverade (Erik). 

 

Hos de studerande återkommer det också flera gånger. Hos Gunilla, som egentligen inte är så intresserad 

av klassen eftersom hon ”[…] läser ju egentligen inte för klassens skull utan för min egen skull.” Trots att 

Gunillas studier är relativt målinriktade så finns det även hos henne en uppfattning om att det inte handlar 

om meriter att visa upp, utan botten finns i något annat. 

[…] men man gör det väldigt mycket för sin egen skull, det gör man väl i allt, men i andra utbildningar blir 
det kanske lite mer tävlan, för betyget och så (Gunilla). 

 

Fredrika som har en helt annan inriktning på sina studier utrycker ändå ungefär samma sak. 

[…] sen har man ju valt det här bara för att... det är ju inte för att bli något...så det är bara för min skull, så 
då är man kanske extra motiverad så det är nog en skillnad (Fredrika).  

7.1.7 Ett annat sätt att undervisa 

Det finns en uppfattning om att studier på SVF eller folkhögskola innebär ett annat fokus än man har 

både på högskola och gymnasier. Här finns en tydlig jämförelse med högskola som uppfattas som betyd-

ligt mer teoretisk än SVF, och hos Gunilla innebär det också en kvalitetsskillnad – hon lär sig bättre om 

det är praktiskt: 

[…] det är väldigt positivt, det är skönt. Det är annorlunda mot att gå till exempel högskola det är en helt 
annat typ av utbildning. Man gör det för att man vill. Våran utbildning är ju väldigt kreativ och man gör det 
för att man sak ha nytta av det, och lära sig för att komma ihåg. En del utbildningar känns som att man ma-
tas och sen kommer man ihåg ungefär hälften om man har tur, så det känns positivt tycker jag. […]  i vårt 
fall så är det mycket mer praktiskt och det skulle vara svårt att läsa sig till detta utan att få göra det praktiskt. 
Det skulle nog inte funka, i alla fall inte i min skalle. Men jag vet ju att en del jämförbara utbildningar på 
högskola har mycket mer teori i samma typ av ämne och det kan jag känna att det blir...dels så har vi ju 
inga...vi har ju uppgifter och projekt, men inte direkt några tentor, och det gör att man inte pressas till att 
läsa ett visst antal sidor för att hinna med, sen gör man en uppgift, och jag tror att det är lättare att komma 
ihåg det om man praktiskt gör det samtidigt. Och sen kanske man gör något personligt för att testa – Var 
det så här?, och Ja just det så var det! och så kommer jag ihåg. Och så funkar det ju inte på Högskola - inte 
de kurserna jag gått i alla fall (Gunilla). 

 

Bertil har uttalande som ger stöd för samma uppfattning. Exempelvis ovan när han säger att ”[…] det är 

ju vårat arbetssätt att vi har små arbetslag, jobbar mycket med praktiska arbeten med mycket handledning 

på GFK, Journalist och på Musiklinjen.” 

Adam delar samma tanke, men menar också att det bör finnas en gemensam pedagogisk tanke omkring 

synen på kunskap och lärande, men är inte säker på att det finns en sådan idag: 
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Det här pedagogiska samtalet, det måste på något sätt få leva. Det tror jag i förlängningen blir en del av vår 
identitet. Alltså om man ska tala om SVF-anda, om man ska tala om att SVF står för någonting, så står vi 
också för något pedagogiskt, och idag kan jag tycka att det spretar. Vi lägger tyngdpunkten olika, kun-
skap...eller vi kan säga utbildning eller bildning, den skillnaden så att säga , eller både och eller endera blir... 
om det ska vara lite, eller lite mer eller så, men där tycker jag vi behöver föra ett samtal (Adam). 

7.2 Uppfattningar om distansundervisning och SVF 

Min andra huvudfrågeställning handlade om DU kopplat till SVF. Om det finns några uppfattningar om 

hur det skulle kunna fungera, och om de uppfattningar man har omkring det SVF–specifika är möjligt att 

kombinera med DU. Alla jag pratade med hade någon form av uppfattning kring DU, och nästan alla 

hade också någon form av erfarenhet av DU, antingen direkt, genom att de själva gått en utbildning, eller 

indirekt, att någon närstående gjort det. Samtliga anser också att DU går att kombinera med SVF–känslan, 

folkbildningsandan eller vilka ord man satte på det, men förutsatte samtidigt att DU innebär närträffar, där 

man fysiskt möter varandra. Renodlad DU är det ingen som förespråkar. Cecilia menar att flera av de egna 

kurserna skulle fungera utmärkt som DU, och att det skulle gå att förena och uppleva SVF:s speciella om-

sorg och tolerans vid sådana kurser, och Bertil uttrycker att man kan uppleva mycket av närheten via nätet 

också: 

Jag träffade en nu i helgen här som sa: ”Jag hänger rätt mycket med honom nu.” Vi pratade om en gemen-
sam bekant, och hängandet, det var på Facebook. Man hängde på Facebook. Det var ett möte, det var lik-
värdigt för honom alltså, med ett möte i realtid alltså. Man kan hänga där också, och då är man framme vid 
den här närheten som skulle kunna vara vårt signum då (Bertil). 

 

De intervjuade är också eniga om att SVF:s huvudsakliga inriktning handlar om närstudier, vilket citerats 

ovan i samband med resonemanget kring närhet exempelvis hos Adam och David, där man utgår just 

ifrån att det är det som är SVF:s styrka. David uttrycker det också som att ”[…] vi är bättre på mänskliga 

möten.” Bertil menar också att studier på SVF ska vara huvudsaken, men att man inte […] ska vara så slu-

ten att alla ska vara här. Men jag tror ju väldigt starkt på klassrummet som lärandemiljö , men det passar ju 

inte alla” 

Uppfattningarna på vilket sätt eller varför SVF ska utveckla DU skiljer sig däremot mer åt, och kan därför 

beskrivas i ett antal olika kategorier. 

7.2.1 DU för att nå andra grupper av studerande. 

Man ser DU som en möjlig metod för att nå grupper som av olika skäl inte kan delta i kurser som hålls på 

SVF. Fokus i de här uppfattningarna ligger alltså snarast på att erbjuda det som finns på SVF idag till fler 

än att erbjuda något annat. 

Men å andra sidan kan det vara väldigt positivt för dem som inte har möjlighet till studier på annat sätt än 
att man åtminstone till en del har distansundervisning. Kan handla om hemmafruar, invandrargrupper, kan-
ske skulle vara oerhört hjälpta av att gå en distansutbildning och inte behöva gå varje dag med alla ungar 
och gubbar som inte kan. Så visst finns det målgrupper (Adam). 
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[…] att de som inte annars kan vara med, eller gå en kurs över huvudtaget har möjlighet att delta på distans 
(Cecilia). 

Jag tror faktiskt att det kan vara en positiv grej att kunna erbjuda. Om jag ska gå till mitt eget fall där ibland 
pendlingen gör att man inte kommer till skolan, det snöar igen eller så, alltså att man skulle kunna ta del av 
dagens lektoner via distans då, sen är det ju lite...jag tror det beror på lite vart man är i livet vad man skulle 
välja, jag hade nog kanske valt distans om det hade funnits möjligheten (Gunilla). 

7.2.2 DU för att tillhandahålla och behålla expertis. 

DU som ett sätt att få en större träffyta för en smal kompetens formuleras framför allt av Bertil. Han ser  

DU som sätt att slippa ”fuska” i ämnen man inte har behörighet eller kunskap i, och också en möjlighet 

att tillföra ny kompetens och expertis till närkurser: 

[…] om vi då har kompetens som är speciell och unik så kanske det inte vore så dumt om fler fick tillgång 
till den […] det finns ju hos oss också ”fusklärare” där det inte finns tillräckligt med timmar inom området 
där man är mest intresserad och engagerade, och där kanske då […] som att: ”Nu är det behov av kurser i 
antropologi, så då ska vi starta det, även om vi inte har några lärare som kan det.” Då gör vi det för sakens 
skull, och det tycker jag inte vi behöver göra[…] det är bättre att vi då går på ämnen vi har expertis på kan-
ske, än att vi tar det som är mest populärt just nu, för då börjar vi med det här fuskandet igen, och så myck-
et behov har vi inte av distansundervisning, utan vi ska göra det för att berika oss själva också, och erbjuda 
våra specialitet till fler än vad vi kan idag (Bertil). 

7.2.3 DU som ett verktyg  

På ett sätt kan uppfattningen av DU som ett verktyg bli en motsats till uppfattningen att DU kan vara ett 

sätt att nå ut till nya grupper, vilket jag får återkomma till i diskussionen. David uttrycker just det då han 

säger att ”[…] det är inte lika nödvändigt att vi har historia eller samhällskunskap på distans bara för att nå 

fler människor, utan då tycker jag att vi ska inrikta oss på dem som bor i Jönköping eller som kan tänka sig 

att flytta hit.” 

Syftet med DU för SVFs del bör istället ligga på de fall då kursen inte kan genomföras utan DU som ett 

verktyg:  

Däremot när vi har utbildningar som kräver det hela så är det naturligtvis nåt som är bra att kunna hantera, 
tänker jag. Som ungdomsledaråret där de inte kan vara på samma ställe, utan måste vara på olika ställen. 
Där är det ju en nödvändighet (David). 

 

Adam menar också att det inte handlar om att försöka erbjuda samma kurser som idag finns för närstudi-

er, utan att det ska finnas ett skäl i distansen. 

Det gäller att se att det är bara ett verktyg, det är inte allena saliggörande […] det finns nog moment i alla 
linjer som vi har idag där vi skulle kunna jobba med en viss del av distansundervisning men å andra sidan är 
det ju inte nödvändigt med de linjer vi har här, utan det är ju något annat. Andra kurser eller utbildningar 
(Adam). 

 

Sammanfattning: Resultatet visar på att det finns uppfattningar om en SVF–anda som inte anses unik för 

SVF eller ens folkhögskolor, men som ofta och i hög grad finns just i de sammanhangen. Innehållet och 

kvaliteten i denna anda finns det uppfattningar om som utrycktes på olika sätt, beskrivna i sju kategorier: 
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Uppfattningar om SVF i termer av upplevelser som förändrar livet – Det bästa året.     

En förändrad anda. 

Beskrivningar av SVF i termer av närhet, gemenskap, möten och omsorg.  

SVF som mer merittänkande än andra folkhögskolor.  

SVF som en miljö att lyckas i. 

Ett annat skäl för att gå en utbildning. 

Ett annat sätt att undervisa. 

DU uppfattas i stort som något positivt, även om respondenterna i första hand värdesätter det fysiska mö-

tet. De ser möjligheter med DU, inte för sakens skull utan som ett sätt att uppnå andra mål än man gör 

genom närstudier. De beskrivs genom tre uppfattningar:  

DU för att nå andra grupper av studerande. 

DU för att tillhandahålla och behålla expertis. 

DU som ett verktyg.  
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8 Diskussion 

Jag kommer att diskutera de uppfattningar jag mötte i samtalen utifrån tidigare rapporter och forskning. 

Inledningsvis kan jag ju säga att jag såg en relativt stor samstämmighet mellan uppfattningar på SVF och 

den forskning som finns kring folkhögskolans särdrag och DU. 

Var det något i resultatet som var förvånande eller överraskande? Ja kanske att man hade en så pass 

gemensam syn på SVF angående SVF och DU – att det borde fungera var man tämligen överens om. Med 

detta inte sagt att man tycker helt lika, men grundsynen är i mina ögon förvånansvärt lika.  

8.1 Metoddiskussion 

Hur väl fungerade min metod? Finns det felkällor? Intervjuade jag rätt personer? Mitt val av respondenter 

utgick ifrån att de skulle ha olika erfarenheter och på det viset ge uttryck för olika uppfattningar. Den ge-

mensamma synen ovan skulle kunna indikera att jag inte lyckats sprida dem tillräckligt mycket trots allt. Å 

andra sidan finns det en överensstämmelse mellan de uppfattningar jag mötte på SVF och inom folkbild-

ningsforskning i stort – man tror på DU och folkbildning. Andra studier visar också att det finns något 

speciellt på folkhögskola men att det är svårt att sätta fingret på vad det är. På det viset kan min urvals-

grupp sägas visa på samma typ av uppfattningar som kommit fram i andra undersökningar, vilket ger en 

viss pålitlighet till min studie, och därför tror jag också att mitt urval fungerade. Däremot kan man inte se 

resultat som ett statistiskt underlag på något sätt, men det kan ändå ha relevans för folkbildningen i stort. 

Felkällor är svårt att påvisa. En tänkbar skulle vara om min egen koppling till SVF påverkat resultatet ne-

gativt. Jag har dock svårt att se att den har gjort det, snarare tvärtom. Hade min frågeställning gällt något 

som varit känsligt eller jobbigt att prata om tror jag att det varit lämpligare att komma utifrån. I det här 

fallet, med semistrukturerade, intervjuer upplevde jag snarare att det underlättat samtalet – jag kände till 

sammanhanget och kunde ställa relevanta följdfrågor. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Fanns det någon SVF-anda då? 

Uppfattningen att utbildning på SVF innebär något speciellt i fråga om upplevelse förekommer i alla mina 

samtal. Ingen av de intervjuade vill dock säga att detta är unikt för SVF – man har svårt att peka på att det 

just är SVF:skt, utan resonerar utifrån att man förmodligen får liknande upplevelser på andra folkhögsko-

lor. Jag är inte heller förvånad över att man resonerar så. Det skulle kräva stor kunskap och erfarenhet av 

många andra folkhögskolor för att kunna dra några jämförande slutsatser – alternativt en fastställd folk-

högskolenorm som SVF på ett tydligt sätt skiljer sig från. Nu finns det ingen sådan norm och i de under-

sökningar som gjorts har man inte heller kunnat belägga några direkta upplevelseskillnader mellan folk-
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högskolor – däremot att det ger en speciell upplevelse (Arvidsson, 1988; Hård af Segerstad, 1992; Paldani-

us 2003). 

Är det kanske detta som bör betonas – att för de som går på en skola så är upplevelsen unik. Ett år på 

folkhögskola är ett år som ger en upplevelse som skiljer sig från andra upplevelser. De delar man lyfter 

fram som viktiga för denna upplevelse skulle kunna vara de särdrag SVF har. Möjligen är skillnaden mot 

andra folkhögskolor inte så stor, men kanske mot samhället i övrigt.  En särskild omsorg om eleverna, en 

närhet mellan eleverna sinsemellan och till lärarna. 

Det här stämmer väl med det Paldanius (2003) beskriver i sin undersökning av upplevelser från folkhög-

skola där man just poängterade lärarbemötande, umgänget med andra studerande, att få gå in för ett in-

tresse, och – återigen – att det var något annat. 

Varför blir det så kan man fråga sig. Varför finns det en särskild närhet och omsorg på folkhögskolor? 

Vad är det som gör att elever som har 80-90 % frånvaro i kommunala skolan plötsligt dyker upp och del-

tar i sådan utsträckning som de ändå gör? Kan inte denna miljö skapas i andra sammanhang, utanför folk-

högskolan? Det känns på många sätt lite märkligt att prata om särdrag, en speciell anda och sedan beskriva 

den i allmängiltiga termer som handlar om närhet, omsorg och möte. Det här är begrepp som vilken skola 

som helst från lågstadie till universitet använder för att beskriva sig själv. Alla är utbildningsanordnare med 

ett elevcentrerat perspektiv där mötet är i fokus.  

Då blir det ungefär som Sundgren (2003) skriver att påståendet att [...]en verksamhet kännetecknas av sin 

mångsidighet, mångfald och flexibilitet är snarast att säga att det är frånvaron av särart som utgör särarten 

(s 39). Handlar det om att återerövra betydelsen av sådana begrepp? Eftersom alla säger sig uppfylla dem 

betyder de ingenting längre – de utgör snarast en slags lägstanivå. Är det så att man på folkhögskola/SVF 

har innehåll i de ord som i många andra sammanhang bara är ord?  

8.2.2 En speciell pedagogik och kunskapssyn kanske? 

Uppfattningar om ett annat sätt att lära och en speciell pedagogik för folkhögskolan, som Gunilla för fram 

tydligast men även Adam är inne på, är intressanta. Hos eleverna finns det uppfattningar som tyder på att 

skolan lyckas möta det sätt att lära som fungerar för dem. Gunilla för fram det praktiska som ett skäl till 

att det fungerar för henne, och Fredrika säger att för hennes del handlar det om att hon tar lång tid på sig 

att lära känna människor, men att hon i detta sammanhang hunnit det, och därför ger diskussionerna mer. 

Hos Adam formuleras SVF-pedagogik mer som ett önskemål än som verklighet: 

Alltså om man ska tala om SVF-anda, om man ska tala om att SVF står för någonting, så står vi också för 
något pedagogiskt, och idag kan jag tycka att det spretar (Adam). 

 

Tanken på en speciell folkhögskolepedagogik har formulerats och undersökts tidigare, men precis som 

hos Adam kanske snarare förekommit som en önskan eller idé, än som en genomförd tanke. Arvidsson 
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(1988) och Hård af Segerstad (1992) som båda hade som utgångspunkt att i någon mån avslöja dennna pe-

dagogik kunde ändå inte verifiera den i sina undersökningar. Kanske är det dags att sluta tala om en sär-

skild folkhögskolepedagogik. Man kan ju fråga sig hur den skulle kunna vara både framgångsrik och hemlig 

under 150 år. Säkert har det funnits och finns fortfarande många goda pedagoger inom folkhögskolan. 

Säkert har en bredare syn på kunskap gjort att många människor som inte riktigt passar in i samhällets 

tämligen fyrkantiga meritsystem lyckats i högre grad på folkhögskola. Men goda pedagogiska idéer sprids 

just för att de är goda. Dåliga dör oftast ut – om de inte skulle råka få politisk majoritet i riksdagen. De 

pedagogiska förebilder som har funnits och fortfarande finns inom folkhögskola är inte på något sätt dåli-

ga. Freire, Vygotsky, Piaget, Dewey, Ellen Key, med flera har tillfört många goda idéer och synsätt både på 

vad kunskap är och hur vi lär, men det är ju namn som används i betydligt vidare kretsar än bara inom 

folkhögskola. 

Den bredare kunskapsynen. Vad innebär den i så fall? Har man ett bredare synsätt på kunskap på SVF och 

folkhögskola? Nja får man väl säga om man ska dra slutsatser utifrån mina resultat. Cecilia menade ju att 

SVF snarare hade ett större merittänkande och som jag uppfattar det i så fall en snävare syn på kunskap än 

andra folkhögskolor. När Adam funderar kring kunskap utifrån ett önskemål om samsyn, vill han, och 

detta är också min egen uppfattning utifrån hans uttalande, inte bara samsyn. Hans önskan innefattar ock-

så en önskan om ”rätt” samsyn, där han förespråkar en bredare syn, bildning snarare än utbildning. David 

uttrycker ju också att på en mattelektion på Allmän linje är det nog ingen större skillnad mot Komvux eller 

gymnasiet. Samtidigt får vi ställa detta mot de upplevelser både intervjuade lärare och studerande ger ut-

tryck för när de beskriver upplevelser av ett annat sätt att läsa och lära.  

Kanske är kunskapssynen en nyckel för framtiden inom både folkhögskola i stort och DU på folkhögsko-

la. Här tror jag, precis som Adam utrycker, att det är viktig att diskutera hur vi ser på kunskap, bildning 

och utbildning, där åtminstone två av Gustavssons (1991) inre motsättningar i bildningsbegreppet borde 

vara i fokus: Bildning som mål eller väg, samt bildningens karaktär av sammanhang och helhet i kontrast 

till samhällets specialistkrav. En del av ”hemligheten” med folkhögskola tror jag ligger här, och utmaning-

en inför framtiden kanske handlar om att kommunicera denna syn på vad som är viktig kunskap, både till 

makthavare och tilltänkta studerande, för merittänkandet kommer minst lika mycket nerifrån som upp-

ifrån. Varför ska jag kunna det här? Vad har jag för nytta av detta? Kommer det på provet? Går det på 

betyget är inte en helt främmande frågor någonstans i dagens skolväsende.  

Jag tror att folkhögskolor gör sig själva en björntjänst om man fortsätter hävda sitt monopol på bildnings-

begreppet. Bildning är ett högaktuellt begrepp inom pedagogiken, vilket skriftserien från Högskoleverket 

bara är ett exempel på. Det forskas kring bildning, inte bara i Linköping där folkhögskollärarutbildningen 

finns, utan också i Stockholm, Göteborg, Örebro, Lund och inte minst här på HLK i Jönköping. Här tror 

jag att folkhögskolor och Folkbildningsrådet i högre utsträckning kan använda sig av akademiernas resur-
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ser både i form av forskningsresultat, men kanske också den egna verksamheten som områden för forsk-

ning. 

8.2.3 Var det bättre förr?  

Adam, Bertil och David ser en förändring av anda över tid. Vad innebär det? Ser man det som en kvantitet 

som håller på att minska skulle ju resultatet över tid innebära att SVF-andan försvinner. Ser vi det som en 

kvalitet att den ersätts av en annan anda. Något David är inne på då han säger att det är ”[…] varken bätt-

re eller sämre men annorlunda.” En del av denna förändrade anda tror jag går att koppla till kunskapssy-

nen, och att folkhögskolan i allt högre utsträckning måste rätta in sig i ledet. ”Fri och frivillig” följs idag av 

allt fler ”men” från riksdagen i form av områden som ska prioriteras, från Skolverket i form av kursplaner 

Allmän linjes del, från CSN i form av närvaro- och tidsredovisningskrav och från andra håll i form av stu-

deranderättsliga krav. Folkhögskolan är inte längre en ö skild från det övriga samhället, eller ens från övri-

ga utbildningsinstitutioner utan en av många vägar till utbildning och bildning.  

8.2.4 Distansen och SVF? 

Som jag redovisade i resultatdelen hade de jag talade med i stort sett en positiv inställning till SVF som 

distansutbildare. Man menade, i olika hög grad, att det speciella med SVF kunde finnas med även i den 

typen av utbildning, under förutsättning att deltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen. De synpunkterna 

går hand i hand med Folkbildningsrådets skrivningar om möten på nätet, men krockar däremot delvis med 

forskningsresultat. Exempelvis är Dahlgren m.fl. (2004) tveksamma till om mötet verkligen sker på di-

stans, och också till om folkbildningens mål att arbeta för demokrati sker i DU. 

Däremot finns det ju hos Andersson & Laginder (2004) stöd för att DU är en nödvändighet för vissa 

grupper av människor – utan DU blir studierna inte av. Det här är resultat som stödjer de tankar som förs 

fram av både Cecilia, Gunilla och Adam. Att DU kan vara ett sätt för dem som annars inte kan delta i 

SVF:s verksamhet. Här finns dock en viss motsättning i uppfattning från framför allt David, som menar 

att SVF kan, och ska, använda sig av DU i de fall när undervisningen blir bättre av det, inte annars. 

Bertils tankar om att erbjuda expertis till en större grupp anknyter delvis till Riomar & Rydbo (2002) som 

pekar på praktiska eller ekonomiska skäl till DU. Bertil uttrycker det som ett sätt att slippa fuska i ämnen 

man inte helt behärskar eller är intresserad av, eller som ett sätt att få den tjänstgöringsgrad man egentligen 

önskar. Men Bertils resonemang knyter på ett sätt också an till Andersson m.fl. (2006) vars slutsatser om 

att en utbildning som ger meriter i högre grad påverkar vardagslivet. Att tillhandahålla utbildning på en 

hög nivå via ämnesexperter kan i högre grad antas lyckas än mer allmängiltiga intressebaserade kurser. 

Varför det är så kan man fråga sig. Borde inte det jag är intresserad av få mig engagerad? Inte enligt An-

dersson m.fl. (2006) i alla fall. Kanske kan jag utifrån den här uppsatsen komma till samma slutsats. Hade 

jag bara skrivit den för mitt eget intresses skull, så hade den förmodligen inte varit klar – andra saker i var-

dagen hade fått företräde. Nu fanns det ett visst mått av yttre påtryckningar – både morot och piska – som 

gjorde att jag offrade de kvällar och helger som krävdes för att få ihop den. Det är detta Andersson m.fl. 
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(2006) ser och kanske också ett skäl till att Dahlgren m.fl.(2004) inte såg större diskussionsiver i distans-

kurserna. I deras undersökning var andelen behörighetsgivande kurser låg, vilket i så fall kan förklara att 

deltagarna inte slog knut på sig för att delta i diskussioner. 

Vad är det då som gör att mina respondenter är så relativt positivt inställda?  Cecilia tror t.o.m. att mötet 

kan ske på ett liknande sätt på nätet. Kanske har det hänt något sedan de här undersökningarna gjordes, 

trots deras färskhet. Vi möter den första generationen som aldrig varit utan Internet. Vana vid att kom-

municera inte bara genom fysiska möten, utan också på många andra sätt. Men själva Internet har också 

förändrats. Det vi kallar sociala medier fanns knappt för fem år sedan. MySpace och Skype skapdes 2003, 

Youtube startade 2005 och Facebook öppnades för allmänheten 2006, och kanske ligger det något viktigt i 

Bertils uttalande om att ”hänga på Facebook”.  

Menar jag då att dagens uppkopplade möten kan ersätta fysiska? Nej, det tror jag inte, men jag tror att vi 

möter alltfler som är vana att kombinera möten via Skype, med Facebook, SMS, fysiska möten och så vi-

dare. Distansen är inget problem. Häromveckan pratade jag med några 16–åringar som hade LAN:at. 

(Man träffas med sina datorer och kopplar ihop dem till ett lokalt nätverk – Local Area Network – för att 

spela spel. Gärna ett helt dygn eller mer.) Jag frågade hur många de hade varit, och en av dem svarade att 

de varit 8 st, ”[…]fast Kalle satt förstås i Göteborg, men var med via Skype” Men han räknades ändå som 

en av de 8 som varit med. När vi möter dem i undervisningssituationer tycker de att det är naturligt att 

man kan vara med där man är – det är så de umgås i andra sammanhang. Inte enbart, men som en del av 

umgänget. 

8.2.5 Framtiden – nätgenerationer  

Hur ser man inom folkbildningen på framtiden? Vilka krav kommer att ställas framöver? Vilka utmaningar 

måste folkhögskolan och folkbildningen möta?  

I Hylén & Jonssons (2008) rapport pekar de på flera områden där de idag ser brister men också möjlighe-

ter. Analysen är utförd på beställning av Folkbildningsrådet. Teknikutveckling och folkbildningsnätets 

tekniska plattform FirstClass, Lärgemenskaper och digitala lärresurser, Ett internetbaserat föreningsliv, 

Digitala klyftor och utanförskap är några av områdena man lyfter fram och också diskuterar vilka konse-

kvenser det får för folkbildningen.   

Här pekar man på att de som växer upp nu redan vant sig vid, inte bara ständig tillgång till information, 

utan också att kunna jobba med gemensamma dokument var och när som helst, s.k. collaboration web. Man 

ställer sig frågande till om den tekniska lösning man valt inom folkbildningen – FirstClass – lever upp till 

de krav användare idag ställer: 

De yngre har sannolikt också större krav på att utseendet och funktionaliteten hos en plattform av detta 
slag, kan matcha sajter och verktyg de använder i andra sammanhang.  […]Om högskolesektorn, som ju 
också har vuxna studerande, tas som jämförelse så har man där dels upplevt ett ökat tryck från studenterna 
att använda existerande verktyg och tjänster som erbjuds gratis på internet (t.ex. diskussionsforum, chatsys-
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tem, fillagringssystem och liknande), framför motsvarande funktioner som högskolan erbjuder (Hylén & 
Jonssons 2001, s 9). 

 

En smidig teknisk lösning är väsentligt för att lyckas väl med DU. För några år sedan räckte det kanske 

med att arbeta via ett mail-liknande gränssnitt. Idag gör det inte det, och definitivt inte i morgon. Här 

finns problem att lösa. Exempelvis när användarnas krav på enkelhet och öppenhet möter skolors och 

institutioners formella krav på att vara ansvariga för det som publiceras. Men för att nå morgondagens 

användare måste man nog också använda sig av de forum och den teknik de använder i andra samman-

hang. 

Rapporten belyser även de lärgemenskaper som finns på nätet. Forum där människor utifrån intresse dis-

kuterar, hjälper och lär varandra utifrån något specifikt ämne. De här forumen har stora likheter med 

framväxten av folkbildningen – fritt och frivilligt ur människors behov och styrt och planerat av deltagar-

na. Är detta då en arena där folkbildningen ska engagera sig frågar man sig, och visar på argument både 

för och emot. Slutligen resonerar man kring teknik och lärgemenskaper på följande sätt.: 

Folkhögskolorna, som idag är större användare av IT i sin verksamhet och av Folkbildningsnätet, kan snart 
behöva ställa sig frågor kring vad det på sikt betyder i pedagogisk, juridisk och organisatorisk mening att i 
stor skala integrera olika sociala programvaror i undervisningen.  Vilken påverkan spontant framvuxna lär-
gemenskaper på nätet och rörelsen för öppna lärresurser kommer att ha på studieförbund och folkhögsko-
lor är till stor del beroende av hur man själv ställer sig till dessa verksamheter. Om man försöker bortse från 
deras existens eller definiera bort dem som ointressanta för folkbildningen, så kommer man sannolikt att få 
uppleva en stark konkurrens från dessa företeelser. Om man försöker bejaka dem och ta dem till sig, så 
finns stora möjligheter att utveckla verksamheten (Hylén & Jonssons 2001, s 31). 

 

Staffan Hübinette i Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter (2007) diskuterar också utmaningar 

framöver även om han har drag av att uttrycka sig i generella svepande ”sanningar” omkring DU och 

folkbildning. Han pekar ändå på den förändring som sker och kommer att ske där vi går alltmer från ett 

till många läranderum, där vi ser DU inte som antingen – eller utan snarare som en möjlighet för kombi-

nationer, och mot ett allt öppnare lärande landskap, där den lärande organisationen får mer roll av nod än 

av institution. Här menar han att vi har en tydlig organisatorisk utmaning. Hur ser utbildningsanordnaren 

på sig själv i ett allt ”lösare” lärlandskap? 
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8.3 SVF och framtiden? 

De rapporter som visar på lyckad DU handlar om engagemang. Engagemang från både deltagares och 

lärares sida. I min studie uttryckte Cecilia samma sak utifrån den distanskurs hon själv gått, engagemanget 

och den medvetna hållningen från lärarnas sida att engagera och inkludera deltagarna var avgörande för 

kursen.  

På SVF mötte jag väldigt lite av det som Riomar & Rydbo(2002)  pekade på – praktiska eller ekonomiska 

skäl för DU. Adam uttryckte tvärtom det motsatta, att det var ett riktigt dåligt skäl för DU. Ska DU funge-

ra väl tror jag att det är en viktig inställning. Engagemang, individer som vill och ett innehåll som man be-

härskar och är duktig på tror jag är bra utgångspunkter. Att låta det ta lite tid, och förstås då också kosta 

pengar, i en uppbyggnadsfas är nödvändigt. Att hitta en teknisk plattform som inte är begränsande utan 

ger möjlighet till utveckling, och som upplevs attraktiv och modern för användaren borde vara självklart, 

men är det inte idag i folkbildningsnätet.  

Hittar man rätt balans här tror jag DU kan vara en ingrediens i det som kommer att beskrivas som SVF–

anda även i framtiden.  

Då kan det kanske även i fortsättningen bli det bästa året i livet – även med lite distans till det. 



 

45 

 

 

9 Litteraturförteckning 

 
Alexandersson, Mikael (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I B Starrin & P-G 

Svensson (Red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Andersén, Annelie, Lundin, Anna & Sundgren, Gunnar (2003). Folkbildningens särart? Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/78/3d37bcf0.pdf 

Andersson, Eva & Laginder, Ann-Marie (2004). ”Studierna blev möjliga att genomföra” i Folkbildning och 

lärande med IKT-stöd. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/30/954e509b.pdf 

Andersson, Eva, Landström Inger & Laginder, Ann-Marie (2006). ”Lärande och vardag. Om gräns-

överskridande i folkbildning på distans” i Andersson Eva, Laginder Ann-Marie & Landström Inger Läran-

de, IKT och samhällsomvandling – två rapporter om folkbildning på distans. Stockholm: Folkbildningsrådet i samar-

bete med LearnIT.  

Andersson, Mikael (2004). ”CFL och folkbildningen” i Folkbildning och lärande med IKT-stöd. Stockholm: 

Fritzes offentliga publikationer.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/30/954e509b.pdf 

Arvidson, L.ars, (1988). Kap 2. ”Frihet till vad?” I Arvidson, Lars (red.) (1988). Folkhögskolans pedagogiska 

miljö. Institutionen för pedagogik och psykologi. Linköpings universitet. 

Bengtsson, Jan (1987). Edmund Husserls filosofi: en introducerande översikt över hans fenomenologi och dess inflytande. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Bergstedt, Bosse (1998). Den livsupplysande texten: en läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter. Diss. Lin-

köping: Linköpings universitet. 

Bergstedt, Bosse & Helmstad, Glenn (2003). Existens och folkbildning. I Deltagares upplevelser av folkbild-

ningen. Delbetänkande av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen. Sou 2003:112. Stockholm: 

Fritze. 

Berndtsson, Rolf (2000). Om folkhögskolans dynamik: möten mellan olika bildningsprojekt, Linköping: Linköpings 

universitet. 



 

46 

 

Byström, Jan (2004). ”Reformerad@folkbildning.se” i Folkbildning och lärande med IKT-stöd: en antologi om 

flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund : delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/30/954e509b.pdf 

 
Dahlgren, Ethel, Hult, Agneta, Söderström, Tor & Hamilton, David (2004). ”Att fånga folkbildning på 

nätet” i Folkbildning och lärande med IKT-stöd : en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund : Del-

betänkande / av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004. s. 73-92.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/30/954e509b.pdf 

Dahlgren, Ethel, Hult, Agneta & Olofsson, Anders (2001). Folkbildning på distans?: en utvärdering. Umeå: 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Veten-

skapsrådet.  

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Eriksson, Lisbeth (1999). Folkbildning i ett mångfaldigt samhälle: segregerad verksamhet med integrerande syfte?. 

Stockholm: Folkbildningsrådet. 

FIN (2011) Folkhögskola.nu http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskolans-historia/ 

hämtad 2011-02-14. 

Folkbildningsproposition 1997/98:115  

Tillgänglig på Internet: http://data.riksdagen.se/fil/2a6dec3a-e100-4e13-a32e-2f75ecba5119 

Folkbildningsrådet (2002). IT-strategiska frågor för folkbildningen 2003-2005. Folkbildningsrådet 2002. 

Folkbildningsrådet (2011). http://www.folkbildning.se , hämtad  2011-02-12. 

Gustavsson, Bernt (1991). Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Diss.  

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning.  

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Hartman, Per (1993). Skola för ande och hand. En studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet. Linköping 

Studies in Education an Psychology No. 38. 

Hartman, Per (1996). Studier i förening: några medlemmars tankar om demokrati och cirkelstudier i folkrörelser. Lin-

köping: Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet. 

Heidegger, Martin (1993). Varat och tiden. Del 1–2. (övers. R. Matz.). Göteborg: Daidalos. 



 

47 

 

Hübinette, Staffan (2007). Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter: en idéskrift. Stockholm: Folkbild-

ningsrådet. 

Hylén, Jan & Jonsson, Hanna (2008). Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet. Me-

tamatrix. Tillgänglig på Internet: 

http://www.metamatrix.se/dokumentation/rapporter/~/media/Files/Dokumentation/Rapporter/framti

da-utmaningar-for-folkbildningen.ashx, hämtad 2011-03-14 

Hård af Segerstad, Helene (1992). Informellt lärande - en studie av lärprocesser i folkhögskolemiljö. Linköping: Lin-

köpings universitet. 

Jonsson, Jan O. & Gähler, Michael (1995). Folkbildning och vuxenstudier: rekrytering, omfattning, erfarenheter, del-

betänkande. Stockholm: Fritze. 

Kroksmark, Thomas (1986). Livsvärlden: noteringar på väg mot en ontologi för fenomenografisk forskning. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Kroksmark, Thomas (2007). ”Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet” Didaktisk Tidskrift Vol. 

17, No. 2-3, 2007, Jönköping University Press. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

Laginder, Ann-Marie & Andersson, Eva (2006). ”Datorkunskaper på köpet. Om folkbildning på distans, 

IKT och samhälle” i Lärande, IKT och samhällsomvandling. Två rapporter om folkbildning på distans. Stockholm: 

Folkbildningsrådet i samarbete med LearnIT. 

Lindgren, Lena (1996). Kan en filthatt stärka demokratin?: om mål och ideal i folkbildningssammanhang. Stockholm: 

Carlsson. 

Lindgren, Lena, Petersen, Ann-Louise & Ring, Lena (1997). Excellens i flexibilitet: utvärdering av folkbildningens 

insatser för arbetslösa. 1. uppl. Stockholm: Folkbildningsrådet. 

Marton, Ference (1992). På spaning efter medvetandets pedagogik. Forskning om utbildning 4, s 28-40. 

Marton, Ference (1996). ”Cognosco ergo sum – Reflections on reflections” i Hasselgren, Biörn & 

Dall'Alba, Gloria (red.) (1996). Reflections on phenomenography: toward a methodology? Göteborg: Acta Universi-

tatis Gothoburgensis, s 163-187. 

Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 

Merleau-Ponty, Maurice (1999). Kroppens fenomenologi. 1. uppl. Göteborg: Daidalos 



 

48 

 

Nationalencyklopedin (2011:I). bildning. http://www.ne.se/lang/bildning,  

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-01. 

Nationalencyklopedin (2011:II). distansundervisning. http://www.ne.se/lang/distansundervisning,  

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-01. 

Nationalencyklopedin (2011:III). folkbildning. http://www.ne.se/lang/folkbildning,  

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-01. 

Nationalencyklopedin (2011:IV). särart. http://www.ne.se/sve/särart,  

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-01. 

Niklasson, Laila (2002). Medborgarbildning i lokalsamhället: en rapport från projektet Folkbildningen och de demokra-

tiska utmaningarna. Stockholm: Folkbildningsrådet. 

Onsér-Franzén, Jill (1998). Folkbildaren - en ny intellektuell: en studie om folkhögskolan som kulturmiljö. Mölndal: 

HumTek. 

Paldanius, Sam (2003). Deltagares upplevelse av folkbildning: delbetänkande SOU 2003, Stockholm: Fritze. 

Regeringen (2009). Riktlinjer för 2010 för Folkbildningsrådet avseende användning av sjuttonde utgiftsområdet anslag 

14:1 Bidrag till folkbildningen. 2009/7329/SAM/SV. 

Regeringen (2011). http://www.regeringen.se/sb/d/6493 , hämtad 2011-02-15 

Regeringens proposition 2005/06:192 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.sweden.gov.se/download/284dc33f.pdf?major=1&minor=60433&cn=attachmentPublDupli

cator_0_attachment 

Rosén, Gull-Mari (1984). Konst- och konsthantverkscirklar under 1970-talet: de fyra största studieförbundens syn på 

denna verksamhet med anledning av den nya kulturpolitiken . Umeå: Umeå Universitet. 

SFHL (2011). http://www.sfhl.se/homepage/om-sfhl/, hämtad 2011-05-30 

Sundgren, Gunnar (1986). Folkhögskolepedagogik mellan myndighet och medborgare: en studie av ett forsknings- och 

utvecklingsarbete på fem folkhögskolor 1975-1978. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

Sundgren, Gunnar (2003). ”Folkbildningens särart som fenomen och problem.” I Andersén, Annelie, 

Lundin, Anna & Sundgren, Gunnar (2003). Folkbildningens särart?: offentlighet, forskning och folkbildares självför-

ståelse. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.  

Tillgänglig på Internet: http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/sou/2003/sou2003_94.pdf  



 

49 

 

Sundgren, Gunnar (2008). Bildning och pedagogik: en akademi för bildning? Stockholm: Högskoleverket.  

Tillgänglig på Internet: http://www.hsv.se/download/18.465a6af11d284e727f80003599/0832R.pdf 

SVF (2009). Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jubileumsbok 1919-2009. Kristianstads Boktryckeri. 

Vestlund, Gösta (1996). Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria - en översikt. 

Stockholm: Brevskolan. 



 

50 

 

 

10 Bilagor 

Bilaga 1          Intervjuguide 



 

51 

 

 

Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 

 

 
 
 

 

Vem är du?  
Ålder, bakgrund, intressen, Andra ut-
bildningar/arbete före/efter, andra folk-
högskolor?  

Kopplingen till SVF.   
Syftet med studierna/funktion på skolan? Hur kom  du i 
kontakt med SVF? Vad kände du till om SVF innan? Vad 
hade du för bild? Vad är målet med dina studier/arbete? 
Vad vill du uppnå? 

Det SVF – specifika.  
 
Hur ser du på folkhögskola jämfört med 
andra skolformer? Finns det något sär-
drag. Hur skulle du vilja beskriva det? 
Vad innebär det för dig? Uppfattar du att 
det är typiskt för just SVF eller för folk-
högskola Till elever/tidigare elever: Vad 
var det som gjorde att du valde SVF? 
Vad tar/tog du med dig från SVF? 

Distansstudier 
 
Vad är din uppfattning om distansstudier? Vad baserar du 
den på? Erfarenheter av distansutbildning? Med din kän-
nedom om SVF, vilka områden skulle fungera på distans? 
Varför? Vilka skulle inte fungera? Varför inte?  Finns det 
något man kan göra för att få det att fungera? Skulle SVF 
varit ett val för dig om din kurs gått på distans?/du skulle 
undervisa på distans? Varför /varför inte 
 


