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Förord

Det är nu dags att sätta punkt för det avhandlingsarbete som jag levt
med under många år. Ändå känns det som om det var nyss jag började
min resa, framåt ter sig tiden ofta oändlig men bakåt som igår. Ar-
betsprocessen har varit fylld av såväl födslovånda och frustration som
glädje och tillfredsställelse. Att skriva avhandling är ofta ett ensamt
arbete men ändå med mycket kollegialt stöd om man har förmånen att
ingå i en positiv miljö med goda kollegor. Jag vill därför rikta ett
kollektivt stort tack till alla inom vuxenpedagogiska forskningsgruppen
och övriga på Institutionen för beteendevetenskap som på olika sätt
bidragit under arbetets gång.

Ett särskilt stort tack till Mimer – nationellt program för folkbild-
ningsforskning, för den doktorandtjänst som jag har haft privilegiet att
inneha och som gjort mitt avhandlingsprojekt om folkhögskolan möj-
ligt. Det känns speciellt roligt att kunna säga att det var i en forskar-
utbildningskurs som anordnades av Mimer som mitt avhandlingsämne
började finna sin form. I konferenser och andra arrangemang men
också vid besök på många folkhögskolor har möten med andra fors-
kare och personer i folkhögskolevärlden också bidragit till avhand-
lingens resultat. Ett stort tack till alla!

Det finns också personer som mer än andra bidragit till att jag gått i
land med mitt vidlyftiga projekt och som jag känner djup tacksamhet
inför. Först och främst mina två handledare Staffan Larsson och
Ann-Marie Laginder som i våra gemensamma diskussioner komplet-
terat varandra på ett synnerligen berikande sätt. Som huvudhandledare
har Staffan med sitt mycket stora metodiska kunnande och litterära
kvalitéer i engagerad läsning, kommentarer och konstruktiva frågor
väglett i vad som många gånger känts som forskningens djungel.
Ann-Maries forskningserfarenheter som legat nära mina intressen har
varit en särskild tillgång. Hennes skärpa och textmässiga blick samt



kreativa förslag och förmåga att se både stort och smått liksom vän-
skapen och den uppbackning jag fått är ovärderlig. Jag vill också
särskilt tacka Lars Arvidson som granskare av avhandlingsmanus vid
mitt slutseminarium. Utifrån hans stora kunnande om folkbildnings-
området som helhet fick jag synpunkter och råd som varit till stor hjälp
i avslutningsskedet. Med det stora engagemang ni alla visat mig har
jag nått dit jag är nu – ett stort tack!

Ytterligare några som trots stor arbetsbörda deltagit i arbetet och
med vars hjälp avhandlingen färdigställts är jag djupt tacksam. Utan
Maritta Edmans uppoffrande arbete med redigering och korrektur hade
inte avhandlingen fått sin rätta fason. Ulla-Britt Persson har förtjänst-
fullt översatt sammanfattningen till engelska. Stellan Boozon har läst
en stor del av avhandlingen. Stefan Petersson har gjort omslaget. Per
Hartman och Lauritz Brännström har läst olika kapitel i ett tidigare
skede. Heino Ausmeel har fixat datorn när den bråkat. Två som haft
stor betydelse för hur jag tänker om forskning är Ragnhild Nitzler, som
var min handledare då jag påbörjade mina forskarstudier på Peda-
gogiska institutionen vid Umeå universitet, och Gunnar Sundgren som
var Mimers lektor när jag antogs som Mimers doktorand. Till er alla ett
varmt tack!

Att avhandlingsskrivande inte sker i en handvändning har också
mina nära och kära fått erfara. Ett stort tack älskade Torkel för allt ditt
stöd både känslomässigt och praktiskt. Du har läst och trott på mig när
jag sviktat. Jag är också glad att jag fått lära känna dina barn Erik och
Anna under den här tiden.

Men allra mest vill jag tacka er mina söner Johan och Robin
som varit med mig hela tiden på denna resa och som betyder allra
mest för mig i världen. Ni har påtagligt fått erfara vad det innebär att
leva med en avhandlingsskrivande mamma. Avhandlingen tillägnar jag
dig Johan – och dig Robin – ni är något särskilt. Tack för att ni finns!

Linköping i november 2004

Inger Landström
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Kapitel 1: Folkhögskolans identitet och
yrkesinriktade kursinnehåll

Inledning
Hur kan folkhögskolans identitet utläsas i kursutbudets yrkesinriktade
innehåll och folkhögskolornas profilering? Det är huvudfrågan i den
här avhandlingen om folkhögskolans verksamhet. Frågan om verksam-
heten och identiteten är komplex inte minst därför att skolformen är en
institution med en mångfald aktörer. Mångfalden tilltar dessutom när
andelen folkhögskolor som ägs av rörelser och organisationer blir allt
större. Ett mer övergripande syfte är att belysa samspelet med olika
tiders samhälle när det gäller utbildningens funktion att förbereda med-
borgarna för olika yrkesområden och samhällssektorer. Avsikten är att
en bild av folkhögskolans roll i samhällets omvandlingsprocess ska
framträda i yrkesinriktningen.

Kursutbudets innehåll har granskats och presenteras som ett gene-
rellt mönster i kursutbudet som helhet vid samtliga folkhögskolor. Mer
ingående har tio särskilt utvalda skolor med olika huvudmän studerats.
Det som ska belysas är folkhögskolan i sin samtid vilket här innebär,
att studien utgår från nutidens verksamhet men också fokuserar på
yrkesinriktningen i förfluten tid, och i urvalsskolornas historia. Ambi-
tionen har emellertid inte varit att göra en historisk studie, trots yrkes-
inriktningens historiska förankring. I stället är avsikten ytterst att
undersöka hur förändringen av identiteter av detta slag går till.
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Varför en studie om identiteten i yrkesinriktningen?
Min nyfikenhet om folkhögskolans identitet och yrkesinriktade kurser
väcktes i mitten av 1990-talet.1 Jag arbetade då, dels med en studie av
folkhögskolans (och studieförbundens) arbetslöshetskurser, och dels
med en undersökning av folkhögskolans ordinarie långkurser. En skill-
nad utmärkte sig mellan hur verksamma folkbildare och folkbildnings-
tänkare ofta talade om folkhögskolans uppdrag och verksamhet jämfört
med hur det såg ut i praktiken. En paradox framträdde i talet om vikten
av bildning och på samma gång det stora antalet kurser med anknyt-
ning till arbetslivet som anordnades i realiteten. Paradoxen gällde
kunskapssynen när den uttrycks i skolformens självbild eller själv-
förståelse som bildande institution jämfört med den som företrädare
själva uttryckte apropå kompetensgivande och yrkesinriktad utbild-
ning. I kunskapssynen ingår frågor om vilken kunskap som är värdefull
och hur man får kunskap. Att fokusera yrkesinriktningen i verksamhe-
ten kan vara särskilt fruktbart därför att den sällan lyfts fram av folk-
högskolan själv eller i statens uppdrag till skolformen. Inte heller har
forskningen intresserat sig för folkhögskolan ur detta perspektiv trots
omfattningen av yrkesförberedande inslag.

Samtidigt har också Lars Arvidsons forskning om folkrörelsernas
bildningsarbete visat att det är just genom att själva avgöra utbild-
ningsprogrammens innehåll som målen för folkbildningen förverkli-
gas. Folkrörelsernas bildningsarbete hade sin grund i samhällsmotsätt-
ningar och kampen att uppnå vissa samhällsmål. Den övriga folkbild-
ningens funktion ansågs hellre vara att motverka konflikter.2 Idag
menar man vanligen studieförbund och folkhögskolor när man talar om
folkbildningens institutioner. Ibland räknas folkbiblioteken, radio och
TV eller föreläsningsföreningar dit. Folkhögskolan skiljer sig från
övriga folkbildningsaktörer genom att den är en egen skolform och på
så vis närmare knuten till utbildningssystemet i stort. Men begreppet
folkbildning används också för ett bestämt fenomen med bred innebörd
som betonar personlighetsutveckling och medborgarbildning. Då avses
ett särskilt innehåll eller en ständig bildningsprocess. Att initiativet till
kunskap kommer från dem som ska bildas och inte från överordnade är

                                                  
1 Nitzler & Landström. 1994; Nitzler & Landström m fl. 1996.
2 Arvidson. 1985. (s 317 f)
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viktigt. Bildningsprocessens innehåll kan emellertid variera och sker i
olika slags verksamheter.3

En utgångspunkt inför avhandlingens empiriska undersökning är
att de enskilda folkhögskolornas förutsättningar skiljer sig åt vad gäller
huvudmännens värderingar och aktiviteter. Det är rimligt att förutsätta
att huvudmännens inflytande över kursinnehållets yrkesinriktning
gestaltas i kursutbudet på olika sätt, oavsett om skolan har anknytning
till särskilda folkrörelser med uttalad intressekamp, eller ej. I analysen
fokuseras vad yrkesinriktningens samhällsfunktion berättar om folk-
högskolornas förhoppningar om att förändra, eller upprätthålla, i sam-
hällsförhållandena. Yrkesinriktningen antas utgöra en del i en ständig
samhällsprocess, där syftet kan vara att etablera en gemensam kultur
för arbetsdelningen i samhället, eller bilda en motkultur i något av-
seende.

Forskningsintresset bakom min forskningsfråga är i grunden sam-
hällsvetenskapligt och gäller relationen mellan samhälle och utbild-
ning. Utbildningens samhällsfunktion och därmed dess samhällspoli-
tiska förankring samt olika utbildningssociologiska och socialpsyko-
logiska aspekter av utbildningens anknytning till arbetsmarknad och
arbetsliv är särskilt intressanta. Det är nödvändigt att se folkhögskolans
yrkesinriktning i sitt sammanhang där samhällsförutsättningarna, den
verksamhet som bedrivs och vad utbildningarna resulterar i hänger
ihop och påverkar vartannat. Mitt perspektiv är sålunda kontextuellt
och pekar samtidigt på att relationerna mellan de olika aktörerna inom
och utanför folkhögskolan är väsentliga. Aktörer på olika nivåer är alla
med och påverkar skeendet. Men det betyder däremot inte att aktörerna
nödvändigtvis är jämbördiga i makthänseende.

Folkhögskolans vacklande identitet på 1990-talet

Lärare och rektorer har i intervjuer skildrat folkhögskolans identitet
som problematisk, eller snarare som vacklande.4 Man tycktes fråga sig
vem folkhögskolan vill vara i den nya tiden. Många problem i verk-
samheten relaterades till samhället utanför. Självbilden påverkas av

                                                  
3 Definition begreppet folkbildning, se Arvidson. 1992; i: Kylhammar (red). 1992.
(s 22–35); Även: Bergstedt & Larsson (red). 1995. Antologi som belyser folkbild-
ningsbegreppet utifrån nio olika sätt att se på folkbildning som fenomen.
4 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 47–61)
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nya fenomen, som IT-samhället och arbetslösheten. Utanförskap och
andra sociala problem i samhället medför också i sig vissa problem
som folkhögskolorna måste hantera när det kommer elever med sär-
skild problematik. Problem av svårare art kräver professionell elevvård
som oftast saknas. Svårigheter att arbeta med demokratifrågorna fram-
stod också som en utmaning för självbilden.

Även en oro att inte kunna upprätthålla rätt balans mellan folkhög-
skolans särart och en utifrån samhället påtvingad marknadsanpassning
förmedlades. Somliga menade att skolformen riskerar att tappa sin
samhällsfunktion, medan andra ansåg att det går att behålla sina sär-
skilda kvaliteter även om man anpassar sig till det nya. Inte minst det
nya resurs- och styrningssystemet från 1991 som påverkar folkhögsko-
lans frihet och sätt att arbeta lyftes fram. Folkhögskolans identitet
påverkas således även av materiella villkor för verksamheten, exem-
pelvis när statsbidragen kopplas till utbildningsinnehåll och priorite-
ring av särskilda målgrupper. Med ekonomiskt stöd ges möjligheter att
bedriva viss verksamhet samtidigt som samhällets uppbackning funge-
rar som en slags värdemätare på vad som räknas som betydelsefullt.
Inte så få förmedlade upplevelsen att skolformen var ifrågasatt av om-
världen.

Man tycktes fråga sig: ”Vem är vi” i relation till det vi varit? Före-
liggande avhandling ska ge en bild av folkhögskolan genom att lyfta
fram och analysera den identitet som ligger inbäddad i kursutbudets
yrkesinriktning. Den fortsatta framställningen utgår från antagandet att
det som folkhögskolorna gör i sin verksamhet, är ett sätt att visa vem
man vill vara och därför speglar vem man är. För att synliggöra iden-
titeten fokuseras innehållet som man väljer att erbjuda i sina kurser.
Vilka är grunderna för den yrkesinriktade verksamheten – vilka sam-
hällsförhållanden ser folkhögskolan ut att önska påverka genom sin
yrkesinriktning, vilka yrkesområden tar skolformen hand om genom
sina elever?

Kan institutioner som folkhögskolan ha en identitet?

Avhandlingsfrågan handlar alltså om hur folkhögskolans identitet
manifesteras i kursutbudet som yrkesinriktat innehåll.

Men kan en institution eller organisation överhuvudtaget tillskrivas
en identitet? Med identitet menas ju vanligtvis självbilden, eller en
medvetenhet om jaget. Det personligt unika som gör att en individ
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både känner igen sig själv, och blir igenkänd av andra i olika situa-
tioner. Upplevelsen av en sammanhängande individualitet uppnås i en
utvecklingspsykologisk process som sker hela livet men främst brukar
kopplas till barn- och ungdomstiden. I identitetsupplevelsen ingår
förutom medvetenheten om den egna personligheten också en med-
vetenhet om den egna sociala positionen i samhället. Här är emellertid
på sin plats att notera att begreppet identitet är omstritt, utan att gå in i
en närmare diskussion om olika perspektiv och vad de kan innebära.
Identiteten kan skifta efter olika sammanhang som individer ingår i,
men också variera över tid.5

I detta sammanhang vill jag kort lyfta fram språkets betydelse och
begränsningar när det gäller att göra världen begriplig. Det är ju med
språkets hjälp vi bygger upp vår förståelse, oavsett det gäller den egna
identiteten eller andra relationer i samhället. Hur vi talar om ett visst
fenomen, exempelvis folkhögskolans verksamhet, får betydelse för hur
identiteten(er) ges mening och gestaltas. Språket är centralt när vi ’sät-
ter etiketter’ på varandra och på våra erfarenheter av oss själva, vilket
vi dagligdags ägnar oss åt. Vanligen rätt oreflekterat. Men vad som får
eller inte får sägas, begränsas i en viss tid, viss kultur eller ett visst
sammanhang, i de kulturella sammanhang där vi ingår (den gällande
’diskursen’). I multikulturella sammanhang har också etnicitet, ras och
olika institutioner grundläggande betydelse för det subjektiva menings-
skapandet av identiteter.

Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt på samhället, är utgångs-
punkten att vi alla är aktiva skapare och medskapare, i konstruktionen
av mening för att förstå vår värld, oss själva och andra. Vi är i den
betydelsen inte bara offer för sociala strukturer. I stället byggs samhäl-
let upp genom våra dagliga sociala interaktioner.6 Med ett sådant
betraktelsesätt är folkhögskolan med och skapar bilder av sig själv till-
sammans med andra aktörer i samhället.

                                                  
5 Jämför exempelvis med socialkonstruktivismens multipla verkligheter och begrep-
pet ’hybridity’. Osman. 1999. (s 15–18, 30–49)
6 Berger & Luckmann. (1966) 2003. (s 12, 24–25, 217) Författarna framhåller att den
sociala konstruktionen av verkligheten bygger på en väv av människors sunda förnuft
och kunnande om samhällets förhållanden. Denna common sense-”kunskap” måste i
stället för ”idéer” ställas i centrum om vi ska förstå samhället som del av en mänsklig
värld i en fortgående historisk process.; även: Bäck-Wiklund. 2003. i: Månsson (red).
2003. (s 78 ff)
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Men om man utgår från att identiteten är (person)bunden till ett
’jag’ som utvecklas i relation till andra och om man som jag gör här
förutsätter att identitetsutvecklingen sker i en sammanhängande lärpro-
cess, så är det kanske inte självklart att tala om folkhögskolans iden-
titet. För om organisationer inte med självklarhet bygger på samstäm-
mighet, och inte heller kan leva och lära i djupare mening utan bara
genom sina människor,7 så kan väl inte heller organisationen i sig
utveckla en identitet? På samma gång som människor lär sig, så kan de
emellertid också tillsammans inhämta information om omvärlden och
utveckla gemensamma rutiner. Dessa utgör sedan grunden för att skapa
organisationens interna kultur och sätt att fungera.

Skolformens identitet – en lär- och profileringsprocess

I våra tidigare refererade studier visade det sig, att även om det inte
finns formella krav på folkhögskolornas personal att dela sin huvud-
mans värderingar, så är detta ändå ofta fallet. Om de haft möjlighet har
många sökt sig till sådan verksamhet eller skola där de kan finna
intresse- och värdegemenskap. Mer eller mindre uttalat rekryteras per-
sonal internt inom viss folkrörelse, eller av personer som delar folk-
bildningens allmänna ideal, även om rekrytering också sker på andra
grunder när nya ämnesområden införs (exempelvis dataämnet). I de
aktiva processerna i samspel mellan folkhögskolans människor och
omvärlden, så kan man anta att värderingar och förhållningssätt ut-
vecklas i relation till den verksamhet man gemensamt bedriver. Inom
kultur- och socialantropologin talar man om kulturell identitet och
inom företagsekonomin om företagsidentitet som omfattar ett företags
alla utmärkande egenskaper. I dessa båda betydelser kan således även
folkhögskolan som institution och enskilda skolor ha en identitet.

Man skulle kunna skilja mellan, å ena sidan folkhögskolans ’per-
sonlighet’ som skolformens egenskaper – och identiteten å den andra.
Några exempel på egenskaper är mångfalden huvudmän, skolformens
dialoginriktning, sociala patos och flexibilitet, internatformen, fritt och
frivilligt kunskapssökande samt fria och obundna formen. Identiteten
är då de signaler som medvetet eller omedvetet sänds ut till personal
och utomstående genom att ha dessa egenskaper. Det gäller både skol-
formen som helhet och folkhögskolor var för sig. Man kan utgå från att

                                                  
7 Jfr Illeris. 2001. (s 184) Han hävdar också detta angående ’lärande organisationer’.
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en stark identitet kräver att alla egenskaper är samstämmiga. Genom
sin respektive profil visar enskilda folkhögskolor hur de vill uppfattas
medan deras framtoning8 uttrycker hur de faktiskt uppfattas utifrån.
Folkhögskolans identitet är detsamma som folkhögskolan själv, eller
framstår som sammanhållen och tydlig, om profil och omvärldens upp-
fattning stämmer överens.

För att få sin profil, omvärldens uppfattning och sin identitet att
överensstämma, verkar det rimligt att en profileringsprocess ständigt
pågår. Den torde bli särskilt intensiv när omvärlden vill ompröva
utbildningen i samhället. Folkhögskolans personal deltar tillsammans
med sina elever i en process som resulterar i synen på sig själva, vad
det innebär att vara folkhögskola och vad man vill åstadkomma.
Sociala processer är i sig ofta (om inte alltid) fyllda av motsättningar
och konflikter av olika slag. Inte minst beror det på de sociala sam-
manhangens inbyggda maktdimensioner. Förhandlingar (i vid bety-
delse)9 måste då ske, såväl internt i personalgruppen, som mellan folk-
högskolan och samhället utanför. Till exempel med myndigheter eller
företrädare för regionen – och inte minst de målgrupper man vill rekry-
tera. Genom kompromissande kan man anta att det växer fram en mer
eller mindre samstämd bild av folkhögskolan som strävar efter att
skilja sig åt från andra utbildningsaktörer. Som när det gäller den
mänskliga identiteten, utvecklas en självbild av vem man vill vara och
vem man vill bli. Samtidigt har omvärlden sin bild av vem folkhög-
skolan är, hur den ser ut och bör vara.

En likriktad eller huvudmannaprofilerad yrkesinriktning som
svar på samhällets skiftande behov – olika uttryck för en
identitet eller flera

Men kanske framträder inte en utan flera identiteter? Det är lätt att
hävda att alla skolor är unika och därför finns lika många identiteter
som skolor. Och visst ser det så ut, om man översiktligt ser på skol-
formens omfattande och varierande verksamhet på 1990-talet. Sam-
tidigt kan man uppmärksamma en likriktning. Många skolor bedriver

                                                  
8 Med modernt språkbruk ”image”.
9 Jfr Andersson m fl. 1996. Författarna diskuterar bl a studiecirklarnas relation till
människors livsvärld och de system för fördelning av makt och ekonomi som bär upp
och grundar ett samhälle. (s 215 ff)
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samma typ av verksamhet och dessutom ofta liknande som i övriga
skolsystemet. Bakom folkhögskolorna finns emellertid många olika
typer av huvudmän som äger och driver de enskilda skolorna. Hur ser
identiteten ut om man tar utgångspunkt i huvudmännen när man
betraktar den yrkesinriktade verksamheten som uttryck för profile-
ringsprocessen?

Huvudmännen har i de flesta fall någon annan verksamhet som är
organisationens huvudsakliga ändamål. Folkhögskolan tillhör då inte
huvudmannens kärnverksamhet, utan är en bisyssla till den övriga
verksamheten.10 De olika huvudmännens samhällsengagemang vilar på
skilda värdegrunder, eller olika ideologier, i mer allmän mening (sam-
hällsåskådningar11). Engagemanget tar sig uttryck på olika sätt i olika
samhällssektorer och är fokuserade på olika intresseområden. Sam-
hällsengagemanget kan exemplifieras av landstingens, frikyrkorörel-
sens och arbetarrörelsens verksamhetsområden eller av ridsportförbun-
dets och handikapporganisationernas specifika intressen. Därför är det
rimligt att utgå från att folkhögskolor med olika huvudmän också upp-
visar olika identiteter. Men frågan är då hur huvudmännen och deras
ideologier låter sig ses i kursutbudets yrkesinriktning vid olika skolor?

Identiteten hos en samhällsinstitution som folkhögskolan har också
med en upplevelse av legitimitet i samhället, dess roll och samhälls-
funktion att göra. På det personliga planet behöver människor bli
bekräftade på olika sätt för att identiteten ska utvecklas på ett positivt
sätt. På motsvarande sätt måste organisationer bli bekräftade och verk-
samheten efterfrågas i omvärlden för att leva vidare. Samhällsteoreti-
kern och sociologen Anthony Giddens definierar självidentiteten, som
ett själv som det reflexivt uppfattas av en person utifrån hans eller
hennes biografi. Det nya, med den moderna självidentiteten är siktet
mot framtiden. För att skapa sin identitet är det nödvändigt att ständigt
observera sig själv, och de sammanhang man ingår i, vilket därför
genom inlärning blir rutin. I denna reflexivitet ingår historiciteten, att
blicka tillbaka på sig själv och sina erfarenheter för att utveckla strate-
gier mot framtiden när man skapar sin självidentitet (de teoretiska
                                                  
10 Om man använder två begrepp som idag ofta används när det talas om verksam-
hetsorganisation och företagande i samhället.
11 Ideologi i denna allmänna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet av
antaganden om verklighetens beskaffenhet, värderingar och handlingsnormer.
(Nationalencyclopedin, band 9, 1992.)
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utgångspunkterna återkommer jag till i kapitel 3). Det är utifrån en så-
dan infallsvinkel som folkhögskolans identitet ska betraktas vid under-
sökningen av kursutbudets yrkesinriktning. För att komma bakom talet
om folkhögskolan (retoriken) och förhandlingar och kompromisser
som sker på vägen (processen), så är avsikten att försöka synliggöra
folkhögskolans identitet i vad man gör (handlingen). Studien koncent-
reras på det konkreta resultatet av hur folkhögskolans kompromissande
med omvärlden tar gestalt i kursutbudets yrkesinriktade innehåll. Detta
kan ses som en handling.

Sammanfattande om avhandlingens ämne
För att sammanfatta så handlar avhandlingen om hur folkhögskolans
identitet framträder i kursutbudets ämnesinriktning, och särskilt i inne-
håll som möter samtidens olika arbetsområden och yrken. Undersök-
ningsobjektet är, dels institutionen folkhögskolan med dess mångfald
aktörer, och dels tio enskilda skolor med olika huvudmän, däremot inte
de individer som verkar där.

Det som studeras är vad kursutbudet berättar om folkhögskolans
reflektioner och slutsatser om sin verksamhet i förhållande till sin
historia och samhället utanför. Med samhället, menar jag här, den
komplexa och sociala organisationen av hur människor lever och ord-
nar sin försörjning vid en given tidpunkt och under rådande maktför-
hållanden. Arbetslivet formas både av kulturella traditioner, och den
tekniska utvecklingen. Folkhögskolan är, som en av samhällets insti-
tutioner, bärare av sin tradition. Men i organiseringen av vårt samhälle
har vi givit staten uppgiften att formulera, och makten att besluta, mer
eller mindre tvingande regler för utbildningssystemets aktörer, och då
även för folkhögskolan.

För att ge struktur åt den fortsatta läsningen ska avhandlingens dis-
position presenteras här nedan.

Avhandlingens disposition

I tre inledande kapitel introduceras forskningsproblemet och placeras
in i sitt samhälleliga och teoretiska sammanhang. Detta första kapitel
(1) har lyft fram folkhögskolans vacklande identitet, och presenterat
yrkesinriktningen som ett fruktbart sätt att synliggöra skolformens
kännetecken. I nästa kapitel (2) tecknas en bild av folkhögskolan
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utifrån tidigare forskning och annat skriftligt material. Syftet är att
gestalta identiteten i mötet mellan folkhögskolans egna och externa
betraktares beskrivningar av skolformens historiska sammanhang och
kännetecken över tid. På så sätt gestaltas den nödvändiga bakgrunds-
bilden som kan få yrkesinriktningen att framträda tydligare. Kapitel (3)
introducerar därefter avhandlingens analysbegrepp utifrån sociologen
Anthony Giddens tänkande. Centralt står begrepp om drivkrafter för
självutveckling, såväl på individuell nivå, som samhällsnivå.

Den empiriska undersökningen syfte och frågeställningar redovisas
därefter i kapitel (4). Här appliceras Giddens teoretiska begreppsappa-
rat vidare på folkhögskolans verksamhet. I kapitel (5) presenteras stu-
diens metodiska utgångspunkter och hur undersökningen har gått till.
Här uppges vilket datamaterial som använts och hur avhandlingens
frågeställning och undersökningsfrågor behandlas i förhållande till
datamaterialet.

Folkhögskolan belyses därefter utifrån tre perspektiv som gestaltar
identiteten som den framträder i olika datamaterial. I kapitel (6) be-
handlas skolformens samhällspolitiska legitimitet – hur statens reflek-
tioner om folkhögskolans samhällsroll kommer till uttryck i folkhög-
skolepolitikens offentliga utredningar och politiska beslut. Kapitel (7)
handlar om vad skolformen själv finner legitimt att arbeta med, utifrån
en analys av kurskatalogernas yrkesinriktning. Dessa ses som avtryck
av folkhögskolornas självreflexivitet. Slutligen presenteras i kapitel (8)
tio enskilda folkhögskolors självidentitet som den gestaltas i olika
slags berättelser i jubileumsberättelser och liknande. Utgångspunkten
är hur berättigade olika yrkesinriktningar framstår i relation till vem
man är med olika huvudmän och sin geografiska belägenhet, och vem
man vill vara i framtiden med yrkesinriktningens profilering som
uttryck för självet.

Den sammanfattande diskussionen i kapitel (9) avhandlar slutligen
vad resultaten visar om självidentiteten i relation till samtida utma-
ningar. Olika handlingsstrategier inför framtiden som har framträtt i
undersökningen diskuteras utifrån den teoretiska förankringen i
Giddens syn på den moderna samhällsutvecklingen. En central ut-
gångspunkt för resonemanget är hur sociala handlingar påverkas i och
med den institutionella reflexivitetens tvingande natur. Till sist ges en
sammanfattning av avhandlingen på engelska.
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Nästa kapitel om skolformens förr och nu

I det följande ska folkhögskolans verksamhet och samhällsvillkor både
förr och nu presenteras. Denna ’biografiska berättelse’ om folkhög-
skolan konstituerar i en mening hur ’andra ser’ på skolformens iden-
titet, men också ’talet om’ skolformen som en av identitetens fram-
trädelseformer. Skolformens särskilda förutsättningar är av största vikt
att känna till för att förstå hur identiteten framstår. Med hänsyn till mitt
teoretiska perspektiv är också den historiska utvecklingen central.
Genom historiken placeras yrkesinriktningen in i helheten och skol-
formen i sitt samhälleliga sammanhang.

Hur har då folkhögskolan som skolform sett ut igår – och hur ser
den ut idag? Det ska nästa kapitel bringa klarhet i.
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Kapitel 2: Folkhögskolan som skolform
– igår och idag

Folkhögskolans roll i utbildningssystemet
Kurser och övrig verksamhet anordnas i relation till det samtida sam-
hällets föränderliga villkor. De kunskaper som eftertraktas varierar från
tid till annan, bland annat när det gäller försörjning och arbetsuppgifter
som behöver utföras. Kursutbudet och yrkesinriktningen berättar där-
för också om hur samhället ser ut i sin tid.

Med ett ben i vuxenutbildningen och ett i folkbildningen
Folkhögskolan räknas till vuxenutbildningen med en klart kompensa-
torisk funktion. Men samtidigt ingår skolformen i folkbildningens mer
obundna och frivilliga sammanhang tillsammans med studieförbunden.
Att folkhögskolan är en del av både vuxenutbildningen och folkbild-
ningen blev extra tydligt med folkbildningsreformen 1991. Skolformen
knöts då närmare det fria folkbildningsarbetet i studieförbunden. De
tidigare reglerna ersattes av målstyrning och utvärdering. Trots de två
verksamheternas olika karaktär regleras de i en gemensam förord-
ning12. Tyngdpunkten lades på folkrörelseanknytning, medborgerlig
bildning, personlig utveckling och engagemang i samhällsfrågor.
Huvudmännens ställning stärktes och folkhögskolorna ska själva
bestämma över innehållet, men minst 15% av verksamheten ska fort-
farande vara allmänna kurser. Genom att profilera sig ideologiskt eller
innehållsmässigt samt i arbetsformer och uppläggning bör skolformen
skilja sig från det offentliga skolväsendet. För att bevara folkhög-
                                                  
12 Det statsbidragsstödda folkbildningsarbetet sker i folkhögskolornas långa och korta
kurser samt kulturaktiviteter, och i studieförbundens studiecirklar och kulturverksam-
heter. Se Fakta om folkbildning 2003. Folkbildningsrådet.
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skolornas särart och identitet poängterades i utredningsarbetet att alla
kurser ska kallas folkhögskolekurser och omfattningen anges i veckor,
ej poäng som i högskolan. Ideologisk eller innehållsmässig profil, kur-
sernas art och karaktär ska klart deklareras. Som utmärkande för skol-
formen lyfter man fram en stor respekt för människor och tilltro till
deras förmåga, liksom pedagogisk öppenhet. Som särart lyfter man
också fram möjligheterna att snabbt anpassa kursutbudet efter sam-
hällsutvecklingens krav och deltagarnas skiftande behov och önske-
mål, samt flexibiliteten i organisation och verksamhet.13

Emellertid finns grundläggande skillnader mellan de två traditioner
där skolformen har sina två ben, som ibland gör folkhögskolans utbil-
dande och bildande samhällsfunktion motsägelsefull. Vuxenutbild-
ningens syfte, att utrusta befolkningen med kompetens för högre stu-
dier och yrkesverksamhet, har ytterst inriktningen att befrämja den
samhällsekonomiska tillväxten. Folkhögskolans uttalade huvudsyfte är
att främja demokratin i samhället. Genom att gynna individernas
utveckling, så är tanken att det blir möjligt att omskapa och förändra
sociala relationer i samhället. Samtidigt ges skolformen en kulturför-
medlande roll i vilken det ingår ett stabiliserande drag. Angående
demokrati betonas bland annat medborgarnas förutsättningar att utnytt-
ja sin politiska frihet på lika villkor. Enligt Inge Johansson14 har statens
motiv att stödja verksamheten ända sedan 1920-talet grundats på dess
demokratifrämjande roll.

Fyra idéer om utbildningens roll i samhället

Som skolform har folkhögskolan både en allmänt kunskapsförmed-
lande samhällsfunktion och anknytning till arbetsmarknad och arbets-
liv. Christer Stensmo framhåller att så länge den allmänna skolan fun-
nits har företrädare för olika filosofiska och politiska idéer stridit om
vad den ska användas till. Fyra konkurrerande idéer om skolans sam-
hällsroll som stått i centrum gäller huruvida utbildning främst är ett
medel för att bevara kulturen eller syftar till förändring av samhället.
1) Socialt fostrande till demokratiska medborgare. 2) Personlighets-
utvecklande genom att stärka individernas inneboende resurser. 3) All-

                                                  
13 Proposition 1990/91:82 (s 11–14); SOU 1990:65. (s 32, 48, 50–56,); SOU 1989:97.
(s 25–28)
14 Johansson. 1985. (s 224 ff)
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mänbildande med fokus på kulturarvet i historia, vetenskap och konst.
4) Huvudsakligen kompetensgivande för olika yrken genom att för-
bereda för arbetslivet.15

Gunnar Richardson har visat hur dessa idéer om vad vi ska ha ut-
bildning till, kämpat om utrymme också i folkhögskolans historia. När
folkhögskolan etablerades under andra halvan av 1800-talet, så var det
bland annat den nya politiska situationen som motiverade att den väl-
bärgade bondeklassen tog initiativ till den nya skolformen. Efter olika
reformer hade böndernas möjligheter till politiskt inflytande ökat, vil-
ket föranledde folkhögskolans ’nämndemansbildning’. Det fanns på
samma gång behov av yrkesutbildning för att modernisera jordbruket
varför skolformen kom att få den form den då fick.16 Per Hartman
visar, att de lantbruksanknutna ämnena sedan den tidiga folkhögskolan
var elevrekryterande, men ibland betraktades som en fara för skolfor-
mens huvuduppgift, som allmän väckelse. Den danande uppgiften
gällde att hålla uppe tron på andliga makter för folkets hälsa och
lycka.17 Utbildningens fyra roller har därefter varierat i betydelse över
tid samtidigt som demokratibegreppet stått i fokus under större delen
av 1900-talet.

Fri och obunden i form, fri och frivillig i processen –
viktiga villkor i folkhögskolans kunskapssyn
Av tradition har folkhögskolan varit ’fri och obunden’ utan styrning
från myndigheter genom läroplaner och direktiv. Friheten har dock
funnits inom bestämda ramar, enligt Rolf Berndtsson har de begrän-
sande styrmedlen tagits fram i nära samarbete mellan staten och folk-
högskolan. Folkhögskoleförordningen har innehållit några få över-
gripande regler om organisation, mål, innehåll och att sätta omdömen.
Inriktning, innehåll och pedagogik har folkhögskolorna själva kunnat
besluta om.18

                                                  
15 Stensmo. 1994. (s 12, 18 f)
16 Richardson. 1963. (s 259 ff)
17 Hartman. 1993. Avhandlingen gäller folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet
vid sekelskiftet 1900, 1920-, 1950- och 1970-talen. Den samtida kultur- och pedago-
gikdebatten, folkhögskolans uppgifter och kännetecken samt enskilda folkhögskolors
interna debatt behandlas ingående. (s 76 f)
18 Berndtsson. 2000. (s 256–268)
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Lars Arvidson skriver att det egentligen var först med rörelse-
skolorna som också folkhögskolor började tala om det ’fria och frivil-
liga’ folkbildningsarbetet19 som en del i folkhögskoleideologin. Det är
främst lärare och rektorer som gett uttryck för ideologin och burit den
vidare. Formella läroplaner har alltså inte funnits. Innehållet har i stäl-
let varit det främsta medlet för att förverkliga målen.20

Kunskapssynen och det viktiga bildningsbegreppet

Synen på kunskap innefattar hur man ser på den mänskliga kunskapens
natur, dess ursprung, giltighet och gränser. Allmänt sett ingår i kun-
skapssynen frågor om vilken kunskap som är värdefull och hur man får
kunskap.

Folkhögskolans kunskaps- och bildningssyn är komplex. Begrep-
pet ’bildning’ är, enligt Bernt Gustavsson, centralt men inrymmer tre
viktiga motsättningar: 1) Som kunskapsbildning ses bildning som den
ena polen i en sökande fri och oändlig process, i motsats till den andra
polen, där processen styrs av mål och förebilder (viss kunskap bildar
rättesnöre eller norm, ibland ’ideal’). 2) Om bildning ses som allmän-
mänsklig företeelse (fenomen eller faktum), så finns en motsättning
mellan jämlikhet och elitism, när det gäller vem som ska få bildning,
alla eller ett fåtal. 3) Den tredje motsättningen gäller processens resul-
tat som bildning eller specialisering. Bildning uppnås när kunskaps-
innehållet integreras till en helhet av sammanhang och kunskapen blir
ens egen. Splittringen i specialiserad kunskap ger fragment av kunskap
utan överblick, som varierar exempelvis i olika yrkesutbildningar.21

I den samhällsroll staten ålägger folkhögskolan ingår att prioritera
vissa målgrupper, och det gäller särskilt personer som är utbildnings-
mässigt, socialt eller kulturellt missgynnade. Det betyder att den som
är särskilt lågutbildad ofta får företräde framför dem med mer utbild-
ning, alla har i princip tillträde till folkhögskolan. Men det finns

                                                  
19 Genom personliga relationer fanns tidigt en nära anknytning till universiteten och
kontakter med den filantropiska folkbildningen. Inom filantropin anordnades full-
ständiga och systematiska föreläsningar, så att de som saknade högre utbildning fick
undervisning.
20 En beskrivning av kännetecken i en särskild svensk folkhögskoleideologi ges i:
Arvidson m fl. 1988 (s 36); Även Arvidson. 1985. (s 318)
21 Gustavsson. 1991. (s 29)



Inger Landström

- 26 -

undantag med krav som genomgånget gymnasium eller viss praktik för
vissa kurser.22

Kunskapssynen framhåller således det fria kunskapssökandet i pro-
cessen, jämlik tillgång till kunskap, samt kunskaper och förståelse som
bildar helheter i ens eget liv. I folkhögskolans tradition värderas bild-
ning högt, och ställs ibland mot utbildning som med sina specifika mål
måste mätas gentemot särskilda krav på kompetens utifrån samhällets
behov. I folkhögskolans kunskapssyn ingår att samtalet och dialogen är
centrala medel för bildning och vidgat vetande. Även Nitzlers och
Landströms m fl intervjustudie visade att den humanistiska människo-
synen om allas lika värde, liksom den demokratiska samhällssynens
tankar om jämlikhet, demokratiarbete och samhällsansvar är viktiga för
lärare och rektorer. Att centrala ’värden’ förmedlas om delaktighet och
vikten av att alla får delta på sina egna villkor framkom även bland
eleverna.23

Bildningsideal för en samtidigt kollektiv och individuell
process

Tre folkhögskoleideal har varit livskraftiga över tid och behandlas av
Bernt Gustavsson, medborgarbildning, självbildning (självaktivitet)
och personlighetsbildning. Särskilt har syftet allmän medborgerlig
bildning varit viktig i den traditionella bildningssynen och har med det
överordnade demokratisyftet att göra. Det är också så staten legitimerat
folkhögskolan för att skilja den från andra skolformer. Medborgerlig
bildning innebär att den studerande stärker sitt medvetande och an-
svarstänkande i förhållande till samhället. Ett syfte är att kunna påver-
ka och delta i förändring. Självbildning bygger på tanken, att ”männi-
skan är aktiv till sin natur och att aktiviteten är själva förutsättningen
för kunskap”.24 Angående samhällsförändring, pekar Rubenson på att
”utbildning kan vara ett led i den process varigenom den vuxne direkt
kan förändra de strukturella förhållandena”.25 Rolf Berndtsson fann i
sin studie, att folkhögskolans lärare i allmänhet är mer inriktade mot

                                                  
22 Proposition 1990/91:82. (s 21)
23 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 121 f); Jfr Gustavsson. 1988. Boken behandlar
människo- och samhällssyn i ett idéhistoriskt perspektiv.
24 Gustavsson. 1991. (s 45)
25 Rubenson. 1988. I: Arvidson (m fl). 1988. (s 14)
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självbildningens fria processer än vad eleverna är. Men även folkhög-
skoleelever söker självbildning, den fria processen att försöka förstå
sin omvärld, även om deras studieinriktningar varierar. Självbildning
betyder inte heller alltid samma sak. För somliga handlar det om själv-
utveckling, personlig utveckling och växande, som liknar självbild-
ningsidealet. Andra söker självupprättelse (rehabilitering) som de av
olika skäl behöver. Det kan vara misslyckad skolgång, mobbing, miss-
bruk eller annat. Från 1960-talet har inslag med rehabiliterande och
socialiserande syfte ökat. I personlighetsbildning, som framhäver indi-
videns utveckling och bildning, har litteratur, konst och musik varit
primära kulturella medel i bildningsprocessen. Särskilt under 1970-
och 1980-talen utökades och breddades den estetiska verksamheten.26

Ett fjärde mindre vanligt sätt att betrakta bildningsprocessen, inte
minst i folkhögskolan, är i relation till arbete. I Thomas Ginners av-
handling används begreppet polyteknisk bildning, där vetenskap, teknik
och yrkesfrågor är väsentliga för att fokusera relationen till arbetslivet.
Kunskap och bildning kopplas till arbetsprocessen och (industri)arbe-
tets villkor, samt människors livserfarenheter som sätts in i ett större
sammanhang. Vid sidan av den praktiska yrkeskunskapen ingår då
även medborgarbildning och inslag av humanistisk personlighetsbild-
ning i bildningsambitionerna.27

Även den kvinnliga bildningens uttrycksformer är märkligt osyn-
liga i folkhögskolans officiella självbild. Ett ’maternellt’ bildningsbe-
grepp präglat av husmoderlighet och moderlighet, har framförts av
Berit Larsson, som komplement till männens medborgerliga bildning.
Det bygger på Ellen Keys idé, om det kvinnliga könets naturliga över-
höghet och kvinnligheten som ”en biologisk instinkt” förfinad till en
”samhällsmoderlig social instinkt”. Därför ”måste ’det kvinnliga’ odlas
för samhällets bästa”. Som sin tids mest betydelsefulla kvinnliga folk-
bildningsdebattör, ville hon förena de tre kulturerna – tanke, hjärta och
hand. Att lära sig uppskatta skönheten i de enkla, handgjorda tingen
såg hon som en viktig del av bildningen.28 Ett bildningsideal som Karin
Nordberg fann i radions kvinnoprogram sammanförde kvinnors erfa-
                                                  
26 Berndtsson. 2000. (s 150–151, 233, 238)
27 Ginner. 1988. (s 20–24, s 133 ff)
28 Larsson. 1997. Ellen Key tillhörde den fria folkbildningens positivistiskt evolu-
tionistiska grupp, som kom att prägla folkbildningens och arbetarrörelsens syn på en
komplementär könsbildning. (s 147)
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renhetskunskap som mödrar och husmödrar med medborgarbildningen.
Ett kollektivt präglat självbildningsideal kom till uttryck i gemenskaps-
bildning och erfarenhetsutbyte. Radions (elektroniska mediernas) över-
skridande av gränser skapade ett gemensamt rum av det som förut varit
skilt i en privat och offentlig sfär.29

Hantverkskunskap har också en förvånansvärt undanskymd plats i
folkhögskolans självbild, trots att den verksamheten ökat mycket sedan
1970-talet. Per Hartman visade hur de praktisk-estetiska ämnesgrup-
perna hade givits liten plats i folkhögskolornas ’frirum’ att profilera
sina allmänna kurser från sekelskiftet 1900 till och med 1970-talet,
medan de kompetensgivande studierna fick stort utrymme. Inte heller
använde man frirummet till att profilera de allmänna kurserna ideolo-
giskt eller pedagogiskt. Ämnesgruppen hade också sämre organisa-
toriska omständigheter med segmenterat ämnesarbete, en heterogen
lärarkår och lärarfrågor som fick kortsiktiga lösningar samt en svag
ämnesdebatt.30 En studie om textila hantverkscirklar (i studieförbun-
den) belyser bildning i relation till hantverket och skillnader mellan
manligt och kvinnligt, som jag menar också kan kännas igen i folkhög-
skolan. Louise Walldén lyfter fram tre bildningskulturer med rötter i
1800-talets olika rörelser; boklighetens kultur (bildningsrörelsen), hän-
dighetens kultur (hemslöjdsrörelsen) och hem–lighetens kultur (kvin-
norörelsen). Sistnämnda står för kvinnokulturen i motsats till den man-
liga ’offentligheten’. Ju högre upp i (studieförbundens) hierarki, desto
mer talar man om cirklarnas betydelse för demokrati och kultur. De
deltagande kvinnorna lyfter själva fram hantverket och kvinnogemen-
skapen. En slutsats var att den bildning som representeras av det skriv-
na och talade ordet framför allt var en manlig verksamhet.31

Meritering som mål i en betygsfri skolform med
studieomdöme

I en annan dimension beskriver Berndtsson andra skäl att studera som
kommer utifrån och uttrycks i individuella ’bildningsprojekt’, eller

                                                  
29 Nordberg. 2001. Genom radions offentlighet och auktoritet kom både de förtryc-
kande och emancipatoriska elementen att få större genomslag, gränsöverskridandet
gav bildningslandskapet ett nytt utseende. (s 87–89); Även Nordberg. 1998. (s 351 f)
30 Hartman. 1993. (s 334–335)
31 Waldén. 1994. (s 13–15, 29)
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som meritering.32 Många elever har målet att skaffa sig meriter och en
andra chans till behörighet för högre studier, eller för att kunna söka
sig till något yrkesområde. Även om självbildning ofta anses viktigast,
så ser många lärare också som sin uppgift att i bildningsprocessen stär-
ka elevernas meriter. Den meriterande funktionen har växlat, men från
efterkrigstiden har skolformen blivit alltmer studieförberedande och
behörighetsgivande för yrkesutbildning och studier. Som en konsek-
vens av bildningsidealen och sin bildnings- och kunskapssyn med fritt
och frivilligt sökande av kunskap, så har folkhögskolan inte gett betyg
eller examen. Men som en eftergift i kollisionen med de nyttoinriktade
kompetenskrav som formuleras utifrån samhällets behov, så utveckla-
des ett alternativt bedömningssystem. I ett sammanfattande ’studieom-
döme’ utvärderas elevernas studieförmåga, som också kunnat omvand-
las till ett godtagbart meritvärde för det övriga utbildningssystemet.33

Folkhögskolepedagogiken när idéer omsätts i praktik
Ända från början har undervisningen utmärkts av samtal mellan lärare
och elever, ett nära samband mellan teori och praktik, samt en stimu-
lerade samvaro under fritiden, vilket Gösta Vestlund framhåller. Inter-
natformen som senare blev central uppstod med de första elevhemmen
under 1900-talets första årtionde och gemensamma skolhushåll som
inrättades efter hand.34 Johan Norbeck menar, att det över folkhög-
skolan vilar ett drag av medmänsklighet som den är stolt över. Ett sätt
är inriktningen att stödja marginaliserade grupper i samhället. Eleverna
ska utvecklas, ”till rikt utrustade, vidsynta människor, kulturellt och
socialt väl upplysta individer, aktiva medborgare och mänskliga yrkes-
människor – inte snävt yrkesspecialiserade”. Att träna eleverna, att
själva finna, bearbeta och använda kunskap, anses vara en viktigare
läraruppgift, än förmedling av fakta. Pedagogiska principer, för att för-

                                                  
32 Berndtsson. 2000. (s 122 f)
33 Ursprungligen ville skolformen stå fri från den traditionella skolan utan betyg och
examen, men möttes av misstroende och minskande elevantal. Flertalet ville hålla
fast vid bildningsinriktningen och inte utvecklas till preparandskola, men många
tvingades närma sig utbildningssystemet och ge betyg. En polarisering uppstod då
många inte ansåg detta problematiskt. Berndtsson. 2000. (s 147) Jfr Nitzler &
Landström m fl. 1996. Om den ’kluvenhet’ som på liknande sätt förmedlas på 1990-
talet av folkhögskolans rektorer och lärare. (s 49)
34 Vestlund. 1996. (s 69 ff)
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verkliga idéerna är: deltagarstyrning, öppenhet, bred kunskapssyn,
situationsorienterat val av metoder och källor, studieteknik och arbets-
former för livet, samt att använda deltagarna som resurser. Sistnämnda
förutsätter lärarnas övertygelse om gruppens värde för inlärning.35

Genom att delta i skolans inre verksamheter tränas eleverna i
demokratiska arbetsformer och inflytande. Emellertid är inte begreppet
demokrati entydigt och kan innebära olika saker i olika sammanhang.
Pfannenstill pekar på att det ibland framhållits problem med den inter-
na demokratin. Under 1960-talet sågs den patriarkala strukturen som
en anledning till att lärarnas anställningstrygghet, och formella meriter,
haft svårigheter att slå igenom, dock mindre i de svenska än danska
folkhögskolorna.36 På 1990-talet upplevde vissa elever deltagande i
skolråd och kommittéer som en form av skendemokrati eftersom det ju
ändå ”är rektor som bestämmer”, vilket visades i Nitzlers och
Landströms m fl studie. Rektorer och lärare såg å sin sida bristande
elevintresse som en avspegling av samhället och minskande folk-
rörelseengagemang.37

Elevernas ’självverksamhet’ har, enligt Robert Höghielm, alltsedan
den tidiga folkhögskolan ingått bland metoderna. Ursprungligen var
föreläsningar följda av ’samtalslektioner’ vanliga. Laborationer och
grupparbeten samt kvällsföredrag med mer informella samtal och frå-
gor om någon bok alla läst är former som ofta använts.38

Ett sätt att omsätta de pedagogiska idéerna i undervisningen för att
skapa helhetskunskap, som föreslås av Stellan Boozon, är att använda
beskrivande kunskapsexempel, eller ’fall’, som i innehållet ligger nära
elevernas erfarenheter och samtidigt pekar på samhälleliga samband.
Om ett ’fall’ engagerar och leder till handlingar som avser att förändra
egna livsvillkor, så blir de en drivkraft för lärande.39 Lärande kan ses
som ett samspel mellan aktivitet och reflektion där aktiviteten innebär
formulering, och lösning, av problem menar Irma Carlsson. Att lära är

                                                  
35 Norbeck. 1992. i: Kylhammar (red). 1992. (citat s 73, s 77, 78, 85)
36 Pfannenstill. i: Svensk Folkhögskola, 100 år, del IV. 1968. (s 14, 57, not 6). Vid de
tre första folkhögskolornas 100-årsjubileum utgav Svenska folkhögskolans lärarför-
ening en skriftserie; senare i fyra volymer, Svensk folkhögskola 100 år, del I–IV. Åtta
författare skildrar olika sidor av folkhögskolans utveckling.
37 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 93)
38 Höghielm. 1992. (s 21)
39 Boozon-Johansson. 1992. i: Kylhammar (red). 1992. (s 173)



Kapitel 2

- 31 -

att reflektera om det som händer och på så sätt utveckla sitt
medvetande, och tänkande.40 Emellertid visade Gunnar Sundgren i en
studie på 1970-talet, att svårigheter finns, att forma en pedagogisk
process och få till stånd studier på egna villkor. Eleverna tar med sig
samhället in i studiesituationen och bland annat elevernas krav på
studiernas meriteringsvärde gjorde att olika projekt inte blev så fritt
kunskapssökande, som det var meningen. Men eleverna var kluvna, de
ville inte heller avstå från möjligheterna att studera på egna villkor.
Det framstod också trots detta lättare att utgå från individuella förut-
sättningar i folkhögskolan än i skolformer med hårdare styrning.41

En mångsidig skolform med sociala kännetecken och bildning
som mål

Många forskare som har undersökt betydelsen av att studera på folk-
högskola har fått likartade resultat. Ofta pekar skillnader mellan folk-
högskolan och andra utbildningsformer på möjligheterna i skolformens
mindre format och friare villkor. Samtidigt kommer samhället in i
verksamheten och påverkar arbetet. Nitzler och Landström m fl drog
slutsatsen att folkhögskolan vill se sig som en annorlunda skolform
och ett (ut-)bildningscentrum för såväl personlig som kunskapsmässig
utveckling. Särdrag, som intervjuade elever, lärare och rektorer lyfte
fram, var annorlunda arbetsformer och innehåll, främst jämfört med
gymnasieskolan och komvux. Ett lugnare undervisningstempo och
kriterierna för bedömning av elevernas förmågor var ett par exempel.
Även internatmiljön, och relationerna mellan lärare och elever, fram-
hölls som positiva särdrag.42 Enligt Sam Paldanius, lyfter många tidi-
gare elever fram en stark gemenskapsupplevelse och det sociala i
utbildningssituationen. Folkhögskolestudierna medför förändring, som
för en del individer betyder personlig utveckling eller förändrad livs-
situation, medan andra framhåller ökade kunskaper och meriter.43

Men skolformens särdrag (eller ’själ’) beskrivs också, av Eva
Andersson m fl, som lärande (utbildning) och gemenskap (social
                                                  
40 Jfr Carlsson. 2002. (s 68–70)
41 Sundgren. 1986. (s 262–263) Genomslagskraften hos eleverna av betygens kon-
trollerande funktion, ansågs finnas i arbetsdelningen och den relativt starka sociala
skiktningen i samhället, inte inom skolformen.
42 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 108) Även: Nitzler & Landström. 1994.
43 Paldanius. 2003. (s, 182, 165 f); Jfr Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 108)
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miljö) i kombination.44 Det ’folkhögskolemässiga’ har således en bred
innebörd och har, som Höghielm framhållit, historiskt visat sig i ’allsi-
dighet’ och inte i speciella pedagogiska metoder, som exempelvis pro-
jektarbete. Frånvaron av centrala kurs- eller timplaner förutsätts ha
betydelse liksom folkhögskolemiljön.45 Men Helene Svanberg Hård
visade, att med fokus på internatets betydelse för lärandet, finns starka
band mellan det informella lärande, som sker utanför, och det formella
som sker i undervisningen. För att lärandeprocessen ska fortsätta utan-
för klassrummet och internatet bli en del i lärandemiljön, så blir det
viktigt vad som sker i klassrummen.46

Grogrunden för folkhögskolans utveckling i
samhällsförhållandena
Folkhögskolan har genom historien haft att hantera mer eller mindre
djupgående samhällsförändringar. Ibland ställs krav på utbildningen
utifrån kortsiktiga konjunktursvängningar i samhällsekonomin. Andra
gånger har mer långsiktiga strukturförändringar inneburit förskjut-
ningar mellan olika näringsgrenar, vilket också borde sätta sina spår i
yrkesinriktningen. När jordbrukssamhället övergick till industrisam-
hälle medförde det en grundläggande långsiktig omgestaltning av hela
samhället. Produktionssystemet omorganiserades och arbetsdelningen
förändrades i grunden. Också nu har folkhögskolan sin roll att spela
när en produktionsform ska ersättas av en annan då industrisamhället
övergår i något annat. Frågan gäller hur kursutbudet speglar skolfor-
mens roll idag och tidigare vid sådana förändringar.

Folkhögskolans framväxt och utveckling i sin tid
Det mesta som idag räknas till folkbildningen växte fram från mitten
av 1800-talet – förutom folkhögskolorna även folkbibliotek, föreläs-
ningsföreningar och arbetarinstitut. I mitten av 1800-talet bildades
först frikyrkoförsamlingar, därefter nykterhets-, och sist arbetar- och
fackföreningar. Ända från början var läsandet viktigt i folkrörelserna,
och det talade och skrivna ordet representerade bildning. I den svenska
                                                  
44 Andersson & Larson & Wärvik. 2000. (s 111); Jfr Andersson & Laginder &
Larsson & Sundgren. 1996.
45 Höghielm. 1988. (s 71 ff)
46 Svanberg Hård. 1992. ( s 191–192)
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folkhögskolan har boken dominerat som kunskapskälla, den dansk-
norska har mer fokuserat det ’levande’ ordet, eller ’förkunnelsen’. Det
skriftliga ordet är mer anpassat för faktagivande verksamhet som
undervisning och elevernas självarbete.47

Hans Burgman beskriver hur folkhögskolan tillkom för att möta
landsbygdens behov av högre utbildning. Etableringen uppvisade länge
tydliga geografiska skillnader. Först fick de stora jordbruksbygderna,
och något senare skogs- och kustbygderna i Syd- och Mellansverige,
egna skolor. Därefter tillkom skolor i Norrland och i städerna samtidigt
som utvecklingen fortsatte i de syd- och mellansvenska bygderna.
Folkhögskolor som lokaliserades i städerna eller stadsliknande sam-
hällen startades oftast av folkrörelser. Stockholm, Sigtuna, Eslöv och
Karlskoga var tidiga exempel som startades av Borgarskolan, Svenska
Kyrkan, en folkhögskoleförening respektive Svenska Missionsförbun-
det. Under 1900-talet minskade landsbygdsanknytningen allteftersom
med nya elevgrupper och nya kurser. När en viss jämvikt mellan
befolkningstäthet och folkhögskoletäthet uppnåtts, så blev skolformen
så småningom etablerad som en bland övriga.48

Skolformens uppkomst – intressenter och influenser

De tre första svenska folkhögskolorna startade 1868. Enligt Eric
Tengberg, tillkom Hvilan och Önnestad genom att två skånska bonde-
ledare, oberoende av varandra, engagerade sig i att skapa förutsätt-
ningar för att upprätta högre folkskolor som påbyggnad efter folksko-
lan. Därefter startade Herrestad (numera Lunnevad) i Östergötland,
och var under kort tid influerad av idéer i den redan etablerade danska
folkhögskolan.49 Grundaren i Danmark var N F S Grundtvig, och
Bosse Bergstedt skriver att Grundtvig förespråkade en livsupplysning
som frigör människans andliga kraft och därmed gör kulturell fri-
görelse möjlig. Vägen till livsupplysning, eller ett ljus som lär män-
niskan att se, går genom det levande ordet, och folkhögskolan skulle
vara den plats där detta skulle kunna ske. Skolan måste därför stå fri
från yttre styrmedel och att behöva redovisa elevernas kunskaps-

                                                  
47 Arvidson. 1988. (s 28 f); Även: Burgman. 1968. (s 178)
48 Burgman. 1968. (s 39–40)
49 Tengberg. 1968. (s 93 ff, 102 ff, 113 ff)
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resultat.50 Även om kontakterna senare ökade, så menar Sven
Swensson, att inflytandet från dansk folkhögskola inte blev lika starkt i
Sverige som i den norska folkhögskolan. Folkhögskolan i Danmark
grundades på religiösa värden och var med den muntliga traditionen
inriktad på att utveckla känslan. Den svenska folkhögskolan kom att
bli mer ’nyttoinriktad’, skriftligt orienterad och förnuftsstyrd. Folkhög-
skoletanken understöddes av liberalismens framväxt och idéer, ofta var
det liberaler som politiskt arbetade för att starta en skola i bygden. Men
alla gamla skolor var, enligt Swensson, del i en nationell religiös
demokratisk folkrörelse byggd på luthersk grund.51

Folkhögskolan växte således fram som ett barn av den tidens libe-
rala tankeströmningar, och Richardson framhåller, att det i början var
den välbärgade och ambitiösa bondeklassen som såg möjligheter, att i
den nya politiska situationen,52 ge sina söner användbar ”nämndemans-
bildning”. Den sociala självkänslan krävde också ”hyfsning och
belevenhet” (…) ”varvid unga intellektuella av liberalt snitt med ut-
gångspunkt från den nordiska nygöticismen medverkade till att ge den
en alldeles speciell kulturprofil”. 1880-talet innebar en brytningstid i
svenskt samhälls- och kulturliv. Moraliska uppfattningar och kulturella
värderingar debatterades utifrån nya politiska och filosofiska idéer.
Den idémässiga gemenskapen utgjordes politiskt, och socialt, av ”all-
mänt demokratiska värderingar – blotta namnet folkhögskola säger
åtskilligt – och en antibyråkratisk attityd – lärdomsskolan var ämbets-
mannautbildningens grundskola – och strävan att utjämna klasskillna-
derna samt i kulturellt avseende av hög uppskattning av den nordiskt
folkliga kulturen och inriktning på allmänt medborgerlig bildning.”53

Nationalromantiska strömningar färgade således den första tiden.
Den liberala frihetsideologin, och ”friheten” som folkhögskolans

”särmärke” har, vilket Swensson poängterar, haft stor livskraft och
präglat folkhögskoledebatten genom historien. Även idén om ekono-
misk frihet, i fria föreningar och med bidrag från enskilda, har bottnat i
denna grundläggande ideologi. Rätt snart insåg emellertid även folk-
högskoletankens politiska ivrare att om folkhögskolorna skulle kunna
utvecklas behövdes en fastare ekonomisk grund byggd på bidrag från
                                                  
50 Bergstedt. 1998. (s 16–17, 35)
51 Swensson. 1968. (s 141 ff, 164)
52 Reformer genom 1862 års kommunallagar och 1866 års riksdagsordning.
53 Richardson. 1963. (s 259)
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det allmänna, staten och landstinget. För lärarna stod detta klart från
början, även om också de hyllade och försvarade folkhögskolan som
fri medborgarskola.54

Först senare kom andra politiska värderingar in när de klassiska
folkrörelserna började starta skolor i början av 1900-talet. Arbetar-
rörelsens Brunnsvik tillkom 1906 emellertid som så kallad ’bygde-
skola’, nykterhetsrörelsen startade Wendelsberg 1908 och ungkyrko-
rörelsen Sigtuna 1917.55 Folkrörelserna hade uppstått i protest mot
samhällsförhållandena och förtryckande överheter och Gustavsson
menar att det var utifrån detta intresse som bildningsverksamheten
startade. Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var starkt förbundna
med varandra i början av 1900-talet. Människor hade behov att förstå
det nya samhälle som växte fram och rörelserna blev ett forum för
detta. I den omvälvande samhällsförändringen kände människor sin
identitet gå förlorad och rörelserna gjorde ansatser att med bildning
möta behovet att hitta en egen identitet utifrån sina rötter. Det var
angeläget att inför den osäkra framtiden ge befolkningen mer och för-
bättrade kunskaper och samtidigt en ökad framtidstro.56

Det nya har fått kämpa för att accepteras i folkhögskolan, och
Arvidson framhåller att många problem har diskuterats. Konflikter
kom till uttryck inte minst mellan den gamla folkhögskolerörelsen och
de nya rörelseskolorna. Strider utkämpades om Hola och Brunnnsvik
och statsbidragen drogs in i början av 1910-talet på grund av påstådd
socialistisk inriktning. Den gamla folkhögskolerörelsens representanter
kunde kritisera detta samtidigt som oro fanns att rörelseskolorna som
parti- och sektskolor skulle sprida sina egna läror. Principen, ”att sant
skall vara sant i alla skolor”,57 var viktig att värna. Risken att huvud-
männens intressen skulle inkräkta på den enskilde lärarens behov av
utrymme för sin övertygelse lyftes fram, även om en viss poäng i de
olika skolornas intressegemenskap också medgavs.

                                                  
54 Swensson. 1968. (s 144)
55 Svensk folkhögskola 100 år, del I. Sammanställning över ”Sveriges statsunder-
stödda folkhögskolor, läsåret 1967/68 samt deras rektorer sedan skolornas början.”
(s 287–296)
56 Gustavsson. 1991. (s 67 ff)
57 Arvidson m fl. 1988. (s 34–35); [förf citerar Larsson, Hans. 1911. Reflektioner för
dagen. Stockholm: Albert Bonniers förlag. (s 199 f)]
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Lärarförbundet en betydelsefull aktör

Den stora betydelsen av att få bestämma över undervisningens innehåll
har över tid återspeglats i mer eller mindre intensiva diskussioner om
verksamhetens grunder. En pedagogisk och folkhögskoleideologisk
debatt har förts, både på samhällspolitisk nivå och bland folkhög-
skolornas lärare och rektorer, ofta inom folkhögskolans lärarförbund,
SFHL. Förbundet har, enligt Bengt Bogärde, under långa perioder
sedan tillkomsten 1902 haft särskilt starkt stöd i riksdagen. Inom rege-
ring och förvaltning var stödet emellertid svagare. Huvudmotivet för
föreningens agerande har varit den dubbla rollen i förhållande till stat-
liga politiska myndigheter. En bevakning har skett av, såväl frågor om
lärarnas status och fackliga villkor, som folkhögskolans ”ideella intres-
sen eller vad som kan kallas huvudmannaintressen eller arbetsgivare-
intressen”.58

Förbundet har alltid valt självständigheten framför att gå samman
med något större förbund, vilket Kerstin Mustel m fl framhåller, visar
på en stark integritet. Det aktiva och relativt lilla förbundet har visat
starkt intresse att bevara och utveckla det som ansetts vara unikt och
berättiga skolformens existens. Lärarföreningen lyckades till exempel
få folkhögskolan erkänd som likvärdigt alternativ när den kommunala
tvååriga fackskolan inrättades i mitten av 1960-talet och då uppfattades
som en ’konkurrerande skolform’. I våra dagar är demokratimålet som
folkhögskolans ’flaggskepp’ fortfarande centralt, och när SUFO 96
konstaterade att det bara delvis uppnåtts, så ruskade det om lärarna
ordentligt.59

Etableringen av folkhögskolor – huvudmän och bidrag

Folkhögskolorna har haft tre slags huvudmän, lokal folkhögskoleför-
ening (garantiförening), landsting (kommun) eller folkrörelse i nu
nämnd historisk ordning. Oavsett huvudman har folkhögskolorna alltid
varit beroende av ekonomiska bidrag till verksamheten vilka Swensson
framhåller ursprungligen kom från enskilda, men mestadels från lands-

                                                  
58 Bogärde. 2002. (citat s 240, s 240-245,) [författaren har särskilt studerat löne-
frågorna, se Bogärde, Bengt. 1974. Svenska folkhögskolans lärarförening och staten
1902–1970 – en studie i organisationsinflytande. Akademisk avhandling. Skrifter
utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala nr 66.]
59 Mustel m fl. (s 5, 223)



Kapitel 2

- 37 -

ting, stat och kommun. Det gäller även kostnader för byggnaderna.
Statsanslag beviljades första gången 1872. Som villkor bestämde staten
att bidrag samtidigt måste utgå från landsting, kommuner och en-
skilda.60 I början av 1900-talet gav staten, enligt Hartman, lika mycket
som skolan själv kunde skaffa fram i resurser genom insamlingar eller
från landstinget.61 Landsbygdsskolorna och landstingen har sedan
länge en gemensam historia. Trots att privata initiativ låg bakom fler-
talet tidiga skolor, så blev landstinget oftast huvudman och garanterade
ekonomin. Farhågor fanns om minskad frihet, men med landstingsstöd
ökade tryggheten och verksamhetens kontinuitet. Ofta övertogs ägar-
skapet efter en tid. Värmlands läns folkhögskola blev 1874 den första
där landstinget tillsatte hela styrelsen. Mellan 1886–1900 grundades
alla nya skolor av landstingen. Eftersom folkundervisningen var en
kommunal angelägenhet, så hade kommunen rätt att ge anslag, men få
har, enligt Swensson, haft egna skolor. Fellingsbro startades motvilligt
efter en donation 1915 och övertogs senare av landstinget. Några kom-
muner har stått för lokalerna, Markaryd som tillkom 1950 (förr
Svenska Pappersindustriförbundet, nu Sveriges Skogsindustriförbund
som huvudman) och Hantverkets folkhögskola i Leksand. Ett ovanligt
exempel var Gällivare kommun som 1954 startade Malmfältens folk-
högskola i en anläggning kommunen ägde vid Åsa station i norra Hal-
land. Skolan flyttades 1960 till nybyggda lokaler i Kiruna. Från 1940-
talet blev det vanligare att kommuner hjälpte till när nya folkhögskolor
startades.62

Somliga folkhögskolor har således tillkommit genom donationer.
Även om man fick fastigheten har ombyggnader, och nybyggen be-
hövts vid sidan av löpande underhåll. Ett exempel på donation är Lill-
sveds idrottsfolkhögskola, som kom till efter att fastigheten 1934 done-
rats till Svenska Gymnastikförbundet.63 Personal och elever har inte
sällan deltagit i renoveringsarbete, ibland har även gamla elever hjälpt
till eller bidragit ekonomiskt, till exempel i Wendelsberg.64

Av 75 folkhögskolor 1950/51 var två tredjedelar landstings- och
stödföreningsskolor, eller så kallade bygdeskolor, en tredjedel var folk-
                                                  
60 Swensson. 1968. (s 176, 150 f)
61 Hartman. 1993. (s 41)
62 Swensson. 1968. (s 143, 151–153, 163)
63 Lillsved 50 år. 1987. (s 25 f)
64 Wendelsbergs årsblad 1994. (s 14 ff)
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rörelseskolor. År 2000 hade antalet skolor nästan fördubblats till 147.65

Samtidigt har balansen mellan huvudmännen blivit nästintill den
omvända med en majoritet rörelse- och organisationsskolor (60 pro-
cent), och resten landstings- och stödföreningsskolor (knappt 40 pro-
cent). Ofta förknippas rörelseskolorna med de traditionella folk-
rörelserna. Frikyrkorörelsens och Svenska kyrkans, nykterhets- och
arbetarrörelsernas organisationer driver ett stort antal skolor. Men även
många andra typer av föreningar och intresseorganisationer äger idag
egna folkhögskolor.

Folkhögskolans tillväxt i goda och dåliga tider

När de tre första skolorna tillkom 1868 var det nödår i landet. Särskilt
för Önnestad blev det kärvt i början. Antalet skolor66 och elever ökade
därefter under 1870-talets goda konjunkturer. Men efter en allvarlig
jordbrukskris och lågkonjunktur, som enligt Richardson, berodde på
skärpt internationell konkurrens på spannmålsmarknaden, följde en re-
kryteringskris och färre nya folkhögskolor i mitten av 1870- och 1880-
talen. Nya kommunikationer förbättrade villkoren för industrialisering-
en som fick sitt reella genombrott på 1890-talet.67 Även utbildnings-
villkoren förbättrades allteftersom med snabbare färdmedel. Vid sekel-
skiftet 1900 fanns 29 folkhögskolor och de har därefter ökat konstant,
men Burgman framhåller att inte alla har överlevt. Tre skolor med vin-
terkurs lades ner före sekelskiftet 1900, två med kvinnliga och en med
manliga elever.68 Statliga stipendier infördes 1883 för mindre bemed-
lade folkhögskoleelever.69 Det är intressant att notera detta statliga stöd
redan under lågkonjunkturen på 1880-talet, jämfört med stödet till
arbetslösa under senare arbetslöshetsperioder.

Med ’yrkesinriktningen’ som studieobjekt i den här avhandlingen,
så menar jag att det är på sin plats att något beröra yrkesutbildningen
och yrkesskolans tillkomst som skedde helt åtskilt från folkhögskolan i

                                                  
65 Se: Bilaga 2 a och 2 b. Även: Folkbildningsrådets årsredovisning med verksam-
hetsberättelse 2003. (s 12) samt: Folkbildningsrådets Budgetunderlag för 2002-2004.
Förändrat huvudmannaskap har beviljats även senare för flera skolor, ansökan om
nya folkhögskolor har dock avslagits av ekonomiska skäl.
66 År 1876 fanns 26 folkhögskolor med tillsammans 648 elever.
67 Richardson. 1963. (s 1, 4 ff)
68 Burgman. 1968. (s 39); Vestlund, Gösta. 1996. (s 70)
69 Hartman. 1993. (s 41); Höghielm. 1992. (s 6)
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den tidens samhälle. Före industrialiseringen var yrkesutbildningen i
samhället, alltigenom könssegregerad, enligt Anders Hedman, som
undersökt det svenska yrkesskolesystemets tillkomst. De skråbundna
arbetsuppgifterna var förbehållna männen samtidigt som det manliga
utbildningsmonopolet hänvisade kvinnor till okvalificerade arbeten
som senare industrialiserades. Med industrialiseringen följde att pro-
duktionen förflyttades från gård och hem till arbetsmarknaden utanför.
För kvinnornas del innebar det att hemarbetet fick minskad ekonomisk
betydelse och de sökte sig alltmer till fabriksarbete. Samtidigt med-
förde de nya industriarbetena behov av yrkesutbildning. Landets
yrkesutbildning omorganiserades 1918 och yrkesskolan uppstod som
skolform.70

Lärlingsskolans yrkesavdelningar för industri och hantverk, gavs
kvällstid i begränsat antal timmar för anställda lärlingar (14–18-
åringar). Enbart teoretisk undervisning, skulle ge kunskaper om ett sär-
skilt yrke, och samtidigt fostra till förnöjda och tacksamma arbetare.
Det skulle bland annat ske i ämnet yrkes- och arbetslagstiftning
(benämndes i förslaget 1912 medborgarkunskap). I yrkeshygien var
uppgiften, att lära de blivande arbetarna vikten av att hålla sig friska
och starka. Yrkesskolan förväntades ge grundliga fackkunskaper och
större yrkesskicklighet som skulle leda till mer ansvariga befattningar
inom yrket. Tre kurstyper fanns; yrkeskurser, mästarkurser och ämnes-
kurser. Ämneskursernas syfte var att höja yrkesskicklighet och med-
borgaranda som skulle tillgodose en teknisk, yrkesekonomisk och
medborgerlig bildning. Det som expanderade mest inom yrkesutbild-
ningen, var korta kurser i såväl lärlingsskolan som yrkesskolan. I lär-
lingsskolans kurser för äldre valde flertalet deltagare (60 procent) kur-
ser i sömnad, vävning och hushållsgöromål. Detsamma gällde lärlings-
kurserna där det fanns möjlighet att studera frivilliga ämnen, vilket de
flesta gjorde (kurstypen startades 1927/28 som alternativ till de mer
kostsamma yrkesavdelningarna). I yrkesskolan expanderade ämneskur-
serna, och mest hushållsgöromål, yrkeskunskap och sömnad.71 Efter

                                                  
70 Hedman. 2001. (s 225 ff)
71 Hedman. 2001. År 1921 reviderades yrkesskolstadgan och gav möjlighet att inrätta
kommunala verkstadsskolor för praktiska heltidsstudier (från 13-årsåldern). Syftet
var motsvarande utbildning som den på arbetsplatserna, vilken blivit allt svårare att
få. Undervisningen anpassades till rådande förhållanden inom näringslivet, som
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denna utvikning om yrkesutbildning och yrkesskolan återvänder vi till
folkhögskolan.

När det i början av 1920-talet återigen inträffade en rekryterings-
kris för folkhögskolan, hade det enligt Hartman länge varit svårt att få
elever till andra årskursen. Elevantalet visade en bottennotering
1924/25, året därpå ökade antalet kvinnliga avdelningar och även elev-
antalet. Kvinnor kunde delta i både sommar- och vinterkurser och var
därför fler totalt, även om männen dominerade på vinterkursen.72 Paul
Terning lyfter fram, angående rekryteringskrisen i början av 1920-
talet, att folkhögskolans lantmannautbildning drabbades svårast, och
inte heller återhämtade sig. Teknikens landvinningar, kraven på ratio-
naliseringar och stordrift medförde önskemål om lantmannaskolan som
en effektivare fackutbildning. Genom reformer i det allmänna skolsys-
temet överfördes lantbruks- och lanthushållsskolorna efterhand från
folkhögskolorna, och lantmanna- och lanthushållsskolorna expande-
rade som egen skolform. Ett riksdagsbeslut 1939 skiljde slutligen
skolformerna åt och hushållningssällskapet eller landstinget blev jord-
bruks- och lanthushållsutbildningarnas nya huvudmän.73 Enligt
Pfannenstill ökade antalet folkhögskoleelever efter en allmän elev-
minskning under lågkonjunkturen i 1920-talets slut. Allt fler kvinnliga
elever tillkom i början av 1930-talet.74

Etableringen av folkhögskolor hejdades under depressionen på
1930-talet och under tiden för andra världskriget. På 1950-talet ökade
antalet med i genomsnitt två nya skolor per år under denna utbild-
ningsoptimistiska period. Därefter följde en längre period med svagare
tillväxt och cirka en ny skola årligen. På 1990-talet ökade antalet till
147 skolor, 21 nya hade tillkommit, vilket Berndtsson undersökt.
Många av dagens nya skolor finns i tätorter och städer. Flera är av-
knoppade filialer till äldre (landsbygds)skolor, som blivit självständiga.
En eller flera ideella organisationer har i förening övertagit huvud-
mannaskapet. Ibland ingår även kommunen i samarbetet.75

                                                                                                                        
återspeglade undervisningstidens förläggning, elevernas tid i skolan blev både
undervisningstid och produktionstid. (s 163, 176 ff, 180 ff, 189)
72 Hartman. 1993. (s 79, 118)
73 Terning. 1968. (s 205); Jfr Vestlund. 1996. (s 127)
74 Pfannenstill. 1968. (s 25 ff); Jfr Berndtsson. 2003. (s 11, förteckning s 32)
75 Berndtsson. 2003. (s 32, 35)
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Folkhögskolans omvandling – från jordbruk
till IT
I den tidiga folkhögskolan från 1868 och femtio år framåt undervisades
de manliga eleverna av manliga lärare och de kvinnliga av kvinnliga,
enligt Berit Larsson. Ämnena motsvarade den traditionella arbetsdel-
ningen i samhället. Eleverna rekryterades huvudsakligen från bonde-
och arbetarklass, där ”könsarbetsdelningen präglades av en aktiv
kvinnlig medverkan i produktionen och där enförsörjarfamiljen inte
hade någon självklart normerande roll”. Men folkhögskolan värnade
trots detta om det ”borgerliga samhällets könsarbetsdelning”, (…) så
att skolformen ”genom sin familjära och patriarkala prägel i större ut-
sträckning än andra skolformer betonade och befäste könsskillnader”.76

Folkhögskolornas kursverksamhet och samhällsroll i
tidigare perioder
Betoningen på nyttig kunskap har enligt Pfannenstill, varit relativt
stark i den svenska folkhögskolan och boken viktig som bildnings-
medel.77 Richardson framhåller att den från början praktiska inrikt-
ningen avsåg att ge bönderna såväl yrkeskunskaper som kunskaper för
att kunna hävda sina politiska intressen. Samtidigt gavs utrymme för
’andliga’ inslag och personlig utveckling. Skolformen har över tid
inrymt motsättningar mellan det klassiska och det nyttoinriktade (uti-
listiska) bildningsidealet.78 Berndtsson har pekat på att det under skol-
formens etablerings- och utvecklingsfas pågick en oavbruten diskus-
sion om dess funktion och vilka behov den skulle fylla. På ett folkhög-
skolemöte 1906, beslutades att huvuduppgiften skulle vara att förmedla
allmän medborgerlig bildning.79

Undervisningen hade fortfarande i mitten av 1920-talet påtaglig
lantbruksanknytning, enligt Hartman. Vinterkurser kombinerade med
sommarkurser eller lanthushållsskolor var en vanlig organisations-

                                                  
76 Larsson. 1997. (s 143 f)
77 Även städernas borgarklass hade behov av nyttoinriktad utbildning. Men adeln och
ämbetsmannaklasserna eftersträvade klassisk bildning, utifrån sin bildningssyn och
sina bildningsbehov. Pfannenstill. 1968. (s 16)
78 Jfr Richardson. 1963.
79 Jfr Berndtsson. 2000. (s 25)
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form80. Kvinnorna fick mycket undervisning i de praktiska ämnena, till
skillnad från männen som fick mycket av de sant bildande ämnena.
Hembygdsintresset var stort och tog sig uttryck som hembygdsvård
och hembygdsdräkter. För att lösa sina rekryteringssvårigheter öpp-
nade en del skolor vinterkurser med slöjdinslag för kvinnliga elever.
Manlig slöjd förekom ojämnt på skolorna, men Grebbestad startade en
slöjdskola, samt en navigationsskola där de manliga eleverna kunde få
skepparexamen som legitimerade dem till befälhavare på fiskefartyg.81

Därefter har samhällsuppgiften diskuterats särskilt vid tre tidpunk-
ter, vilka Sundgren lyfter fram, och då folkhögskolan stått mittemellan
något nytt och gammalt (före den senaste utredningen inför reformen
1991). I slutet av 1920-talet och mitten av 1940-talet, resulterade dis-
kussionerna i en successiv utbyggnad. Skolformen fick nya komplette-
rande uppgifter vid sidan av det allmänna skolsystemet, att utbilda dem
som tidigare inte haft tillgång till utbildning. På 1940-talet betonades
folkhögskolans möjligheter att ge högre utbildning anpassad till lands-
bygdens behov, en landsbygdens motsvarighet till städernas läroverk.
Genom vuxenutbildningsreformerna på 1970-talet ersattes den uppgif-
ten alltmer av kommunal och statlig vuxenutbildning. I början av
1970-talet blev det därför åter dags att utreda vilken samhällsroll skol-
formen kan och bör ha.82

Under moderniseringen av samhället fick många behörighet att
studera vidare till ett flertal yrken på folkhögskolan, vilket Terning
visat. Som preparandskola blev funktionen att ge teoretisk utbildning
inför yrkesutbildning. Kursutbudets mångfald började utvecklas under
1940-talet. År 1945 hade så gott som alla en andra årskurs, men redan i
början av 1940-talet hade sex skolor en tredje årskurs och 1950 hade
de ökat till 14.83 Enligt 1946 års skolkommission kom folkhögskolan
läsåret 1945/46 överens med sjuksköterskeskolorna om att ge en ’nor-
malkurs’ med sjuksköterskeämnen för blivande sjuksköterskeelever.
1946 års skolkommission gav exempel på andra möjliga normalkurser

                                                  
80 Vinterkursen skulle vara minst 21 veckor och sommarkursen minst 13 veckor
enligt den första stadgan 1919. Hartman. 1993. (s 91, 100)
81 Hartman. 1993. (s 97, 108, 118–120, 308)
82 Sundgren. 1986. Folkhögskolan stod vid dessa tidpunkter inför en ’funktionskris’.
(s 32, 43) [Författaren hänvisar på s 32 till SOU 1928:13. En utvidgad folkhögskole-
utbildning, s 1, 9.]
83 Terning. 1968. (s 244–246)
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för tekniska fackskolor och yrkesområden som jordbruk, skogsbruk,
navigation med flera. Tre skolor fick 1947/48 anordna samhällsveten-
skapliga kurser som förberedande studier inför utbildning vid social-
institut. Antagningen till den högre yrkesutbildningen krävde avlagd
studentexamen och folkhögskolekurserna jämställdes därför med gym-
nasieutbildning.84 Sundgren framhåller att skolformen från efterkrigs-
tiden och framåt blev en väg till yrken inom vård- och undervisnings-
sektorn, men också till tekniker, ingenjör och polis. Ökningen av dessa
yrken var en del i uppbyggnaden av ’folkhemmet’ med skapandet av
välfärden som politiskt mål.85

Hartman fann, att nästan alla skolor hade något av de praktisk-
estetiska ämnena på någon kurs under 1950-talet. Men i övrigt var äm-
nesgruppen satt på undantag och ägnades lite uppmärksamhet, de var
sällsynta jämfört med de teoretiska ämnena och de förekom ojämnt på
skolorna. Det kvinnliga textilämnet förekom rikligast och husmoders-
ämnet framträdde stundom som normgivande för arbetet. Ambitioner
fanns att förmedla hemslöjdstraditionens värden genom den teknik-
och produktinriktade undervisningen. Den samtida kultur- och pedago-
gikdebatten avsatte inga spår i undervisningen. Flexibiliteten användes
till att ge de allmänna kurserna en behörighetsgivande profil.86

1973 års högskoleutredning konstaterar att uppgiften att komplet-
tera det allmänna utbildningsväsendet blev allt mindre framträdande i
slutet av sextiotalet och hela sjuttiotalet.87 De särskilda kursernas elev-
antal ökade under 1970-talet, och minskade på de allmänna, enligt
Hartman. Skolor med någon praktisk-estetisk speciallinje ökade påfal-
lande, men antalet skolor med sådana ämnesinslag minskade. Det fria
skapandet var störst i ’färg och form’ (teckningsämnet), men nedto-
nades i slöjdämnena och keramiken där teknikkunnande och rätt mate-
rialbehandling betonades. Samtidens nyväckta intresse för gamla hant-
verk och tekniker gällde främst materialhanteringen. Kortkurser anord-
nades för studieförbundens handledare. I övrigt fick de kompetens-
givande ämnena så stort utrymme att övriga profileringssträvanden
överskuggades.88

                                                  
84 SOU 1953:24. (s 45, 206) Jfr Berndtsson. 2000. (s 108 f)
85 Sundgren. 1986. (s 37–42).
86 Hartman. 1993. (s 191–193)
87 SOU 1976:16. (s 31–32)
88 Hartman. 1993. (294–296)
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Allmänt kan sägas att från den här tiden lade landstinget alltefter-
som ner sina jordbruks- och lanthushållsutbildningar. En annan sam-
hällsutveckling hade samtidigt påbörjats och den pågår fortfarande.
Den kännetecknas av mikroelektronikens och datateknikens allt bre-
dare tillämpning i all slags produktion i samhället.

Bondeskolan blir de arbetslösas och arbetarung-
domarnas skola på 1930-talet
Andra grupper hade svårt att accepteras i böndernas folkhögskola.
Fortfarande bodde ungefär 80 procent av befolkningen på landsbygden
när den första folkhögskolan öppnade för arbetarungdomar 1896, Hola
folkhögskola i Västernorrland. Frågan om industriarbetarungdomar ha-
de något på folkhögskolan att göra diskuterades emellertid länge. Ett
folkhögskolemöte fastslog 1927 att det var viktigt att öppna sig för nya
elevkategorier.

Hartman framhåller att den mer positiva inställningen till nya mål-
grupper berodde på det minskande elevantalet i mitten av 1920-talet.
Sämre samhällsekonomi och sämre statsstipendier, ökad arbetslöshet
och förändrad arbetsmarknadsstruktur var orsakerna. Färre bönder
medförde färre elever, men inte heller ämnesval och arbetssätt hade
anpassats till den nya tiden.89

Historien visar att arbetslösa varit en av målgrupperna i arbetslös-
hetstider som läsåret 1921/22, enligt Terning. Men när stipendiesyste-
met därefter uppstramades blev de arbetslösa eleverna färre, stipen-
dierna blev en spärr. Vid krisen på 1930-talet ökade skolformens bety-
delse igen. I vinterkursen 1933/34 sökte sig ”skaror av arbetslösa in-
dustriarbetare” dit.90 Nästan en tredjedel av eleverna var då arbetslösa,
konstaterar Hartman.91 Emellertid var det inte bara folkhögskolan som
expanderade. Hedman låter oss se, att alltfler av de arbetslösa läsåret
1935/36 också hade hänvisats till centrala verkstadsskolor, som inrät-

                                                  
89 Hartman. 1993. (s 79).
90 Terning. 1968. (s 205–206)
91 Jfr Hartman. 1993. (s 132, 384 not 56)
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tades för arbetslösa ungdomar i mitten av 1930-talet. Hälften av elever-
na läsåret 1935/36 hade passerat 18-årsåldern.92

Hedman ger också en bild av, hur arbetslösheten i den allmänna
föreställningsvärlden förefaller vara ett manligt problem, som kvinnor-
na förvärrat genom att ta männens plats inom industrin. Frågan om
kvinnornas yrkesutbildning berördes inte, i de utredningar som under
1930-talet behandlade ungdomsarbetslösheten. Samtidigt framstod en
motsägelse i den offentliga retoriken när man utifrån de faktiska för-
hållandena föreslog att utvidga yrkesutbildningen för de traditionellt
kvinnliga arbetsuppgifterna. Den husliga yrkesutbildningen vid lär-
lings- och yrkesskolorna var i praktiken ingen yrkesutbildning, ytterst
få var anställda som hembiträden och tjänarinnor. Merparten hade
1934 sysselsättning inom andra yrkesområden eller var hemmadöttrar.
Det föreföll tydligt att samhällets behov härleddes ur ett manligt pers-
pektiv med försök att försvara männens ställning på arbetsmarkna-
den.93

Arbetslöshetssituationen medförde nya ideologiska och pedago-
giska problem för folkhögskolan, intressenter och elever, vilket
Terning lyfter fram. Det befarades att bondeungdomen skulle komma
att missgynnas, ekonomiskt och utifrån sina bildningsbehov på grund
av den stora andelen arbetslösa och den samtidiga åtstramningen från
staten. ”En hastig ändring av elevkårens sammansättning rycker på sätt
och vis bort den historiska grund, på vilken kurser och metoder
utvecklat sig.”94 Terning pekar på, att de arbetslösa förde in sam-
hälleliga frågor i undervisningen, ämnesplaner och metodik sågs posi-
tivt. Det gällde också kamratfostran i blandade grupper, bondeskolan
eller arbetarskolan fanns inte längre. Många av dem som sökt sig till
folkhögskolan skulle inte ha gjort det vid godare konjunkturer på
arbetsmarknaden. Elevgrupper fjärran från folkhögskolan fick nu se,
att ”den svenska folkhögskolan passar alla samhällslager och har något
av värde att giva åt envar som förutsättningslöst söker kunskapen”.95

                                                  
92 Tillsammans med de kommunala verkstadsskolorna fanns 2 300 elever 1935.
Hedman. 2001. (185–190) [Författaren hänvisar till SOU 1938:26 Verkstadsskole-
utredningen.; samt; SOU 1939:14 Rationaliseringsutredningen del II.]
93 Hedman. 2001. (s 233)
94 Terning. 1968. (s 206–207)
95 Gripsholm 1933 och Marieborg 1935. Även studiehemmet i Kramfors startades
och en folkhögskola för skogsarbetare projekterades. Terning. 1968. (s 207)
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Som följd av arbetslöshetskrisen startades också några nya folkhög-
skolor. Men en utredning 1934, om åtgärder för att bekämpa ungdoms-
arbetslösheten, förordade att skolor inte skulle startas förrän stadig-
varande behov visat sig. Man diskuterade folkhögskolans roll och
rekommenderade folkhögskolorna att fortsätta lösa situationen genom
olika provisorier.

Även med de nya huvudmän som engagerade sig på 1920- och
1930-talen vidgades elevrekryteringen. Under 1930-talet började kur-
ser för arbetslivet, den fackliga verksamheten och kooperationen växa
fram. ’Bondeskolan’ blev till folkhögskola med de nya elevgrupperna.
Läsåret 1932/33 kom nästan hälften av eleverna från arbetarklassen.

Bondeskolan blir [kvinnornas] preparandskola i början
av 1940-talet
Kvinnor var ingen självskriven målgrupp, vilket Berit Larsson, påvisar
i sin studie, även om den första kvinnokursen med inspiration från
Grundtvig startade redan 1869. Hvilan inrättade kvinnlig sommarkurs
redan 1873. Ett antal små självständiga kvinnofolkhögskolor startades
under de första åren, men de hade svårt med finansieringen och för-
svann ganska fort.96 Önnestad, en annan av de tre äldsta, inrättade,
enligt Bengt Johansson, inte någon sommarkurs förrän 1898, och efter
ytterligare femton år en kvinnlig trädgårdsskola 1913. Båda genomför-
des sista gången 1962. Redan i landstingskommitténs första skolplan
1868 nämndes dock att en av skolans uppgifter var att inrätta kurser för
äldre flickor. Skolan blev därför ”eftersläntrare snarare än föregång-
are” på detta område.97

Samskolan börjar utvecklas vid sekelskiftet 1900

Inte förrän strax före sekelskiftet 1900 påbörjades utvecklingen till
samskola, skriver Berit Larsson. Undervisningen anpassades efter jord-
brukets arbetsrytm under året. Under sommaren då männen behövdes i
jordbruket stod skolorna tomma och kurser började anordnas för bond-
döttrarna. De unga kvinnorna fick främst utbildning för att sköta lant-
hushållets arbetsuppgifter. En allmän inställning var att det var onödigt

                                                  
96 Larsson. 1997. (s 57, s 76 not 4, s 98 ff)
97 Johansson. 1995. Han menar att det är anmärkningsvärt att det kom att dröja ända
till 1898 innan det blev verklighet. (s 73, Bilaga 7 s 246)
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för kvinnor att läsa då de saknade medborgarrätt i samhället. En reform
1858 hade gjort ogifta kvinnor över 25 år försörjningsmässigt, men ej
medborgarmässigt, myndiga. Gift kvinna var omyndig ända till 1919
och kunde utöva sin medborgarrätt endast under målsman. Den all-
männa politiska rösträtten infördes 1921.98 Folkhögskolan drabbades
som tidigare framgått av en rekryteringskris vid den här tiden, och i
mitten av 1920-talet fick kvinnor tillträde till vinterkursen vid vissa
skolor. Nya inriktningar där kvinnligt hantverk ingick lockade, och
kvinnor blev en ny målgrupp (vid sidan av arbetare och arbetslösa).99

Marianne Marcusdotter framhåller, att kvinnliga folkhögskolan
länge kom i andra hand, i för tillfället lediga lokaler. Det var prob-
lematiskt för den textila slöjden, då nödvändiga arbetsredskap, som
vävstolar, kräver mycket utrymme. Pionjärerna ”folkhögskolemödrar”
som präglade de första sommarkurserna, som planerare, ekonomer och
pedagoger, var ofta pedagogiska förnyare, samtidigt som de som före-
ståndarens hustru skötte både det egna hushållet och skolans.100 Lärar-
gärningen präglades som vi kan se av vardagskulturen, det som tidi-
gare refererats till vad Nordberg fann i radions kvinnoprogram och
kallade för husmoderlighet och moderlighet. Det har poängterats, att
för att kvinnornas bildningsgärning ska bli synlig är det nödvändigt att
beakta vardagslivet i anslutning till folkbildningsbegreppen.101

De norrländska folkhögskolorna samskolor från början

Marcusdotter framhåller att när de norrländska folkhögskolorna star-
tade kring förra sekelskiftet blev de samskolor redan från början. Man-
lig och kvinnlig folkhögskolekurs pågick samtidigt. Ämnesinnehållet i
kurserna var dock olika för män och kvinnor även här med få gemen-
samma ämnen. De kvinnliga eleverna fick till exempel bara en kortare

                                                  
98 Larsson. 1997. (s 141); även: Berndtsson. 2000. (s 83)
99 1928/29 – 53 folkhögskolor, varav 33 kvinnliga avdelningar. elevantal – vinterkur-
sen: 2 343 (1 475 män/868 kvinnor) + (sommarkursen: 1 481 kvinnor) = totalt: 3 824
(1 475 män/2 349 kvinnor). Hartman. 1993. (Tabell 5, s 91)
1960/61 – 95 folkhögskolor, elevantal – vinterkursen: 9 464 (3 791 män/5 673
kvinnor) + sommarkurserna: 2 136 (462 män/1 674 kvinnor) = totalt: 11 600 (4 253
män/7 347 kvinnor). Hartman. 1993. (Tabell 10. s 147; Tabell 11. s 149)
100 Marcusdotter. 1999. (s 67)
101 Jfr ’husmorsfostran’. Nordberg. 2001. (s 80)



Inger Landström

- 48 -

kurs i samhällslära för att ge viss medborgerlig bildning.102 Berit
Larsson lyfter fram att målsättningen hade varit olika för män och
kvinnor ända sedan de första skolorna 1868. Vinterkursens syfte var att
ge de unga männen yrkesutbildning (jordbrukare) plus medborgarbild-
ning (inflytande i samhällets beslutande organ). Sommarkursen för de
unga kvinnorna skulle ge yrkesutbildning (husmödrar i eget och andras
hus) plus allmänbildning (bildade husmödrar). Inom den tidiga kvinn-
liga folkhögskolan var Cecilia Bååth-Holmberg tongivande (samtidigt
som Ellen Key var det inom den fria folkbildningen). Både moders-
funktioner och husmoderlighet övades och utvecklades samtidigt som
den befäste ett kvinnligt könsspecifikt moderskap i enlighet med ett
maternellt bildningsbegrepp. Larsson slår fast att den tidiga kvinnliga
folkhögskolan valde ”att befästa en könsessentialism som delvis kom
att stå i motsättning till den tidens kvinnoemancipatoriska rörelse”.103

Det fanns två skäl, som Marcusdotter visar på, till att Norrlands
folkhögskolor redan från början blev samskolor. Eftersom folkhög-
skolorna startade senare i norr än söder, så hade samskoleidén vid den
här tiden hunnit få visst genomslag. Därutöver var den norrländska
odlingssäsongen kort vilket gjorde att även kvinnorna behövdes i jord-
bruket på sommaren och det var därför mindre lyckat med sommar-
kurser. Men de norrländska kvinnorna hade också en delvis annorlunda
arbetssituation, än många medsystrar söderut. Eftersom det var vanligt
att männen arbetade borta långa tider, så var kvinnornas arbetsupp-
gifter bredare här, vilket man kan läsa om i en minnesskrift från Torne-
dalens folkhögskola. Det var omöjligt för en norrbottnisk jordbrukare
att framgångsrikt bedriva sin näring utan en duglig och kunnig hustru.
Förutom hemmets skötsel, hade hon ansvar för korna, smådjuren och
alla matprodukter, samt skötte jordbruket vid behov. Dessutom låg till-
verkningen av hushållets alla textilier och kläder på henne. Innehållet i
utbildningen påverkades på så sätt att de kvinnliga eleverna fick under-
visning inom alla dessa områden. Flickorna fick, en kort kurs i hus-
djursskötsel, fick turvis tjänstgöra i ladugården samt praktiskt lära sig
separering och smörberedning i skolans mejeri. Skolan blev också

                                                  
102 Jfr Marcusdotter. 1999. (s 65)
103 Larsson. 1997. (s 147, 152) Cecilia Bååth-Holmberg ”tillhörde folkbildningens
konservativa nyhumanistiska falang med en organisk familjeprincip som ideal”.
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förebild för odling av grönsaker. Annat de fick lära sig var kvinno-
hygien och äktenskapliga frågor.104

Behörighet och specialkurser i kvinnornas preparandskola

I mitten av 1930-talet gällde fortfarande husliga utbildningar för kvin-
norna. Folkhögskolor hade sommarkurser, lanthushållsutbildningar och
vävning. Vid yrkesskolan fanns utbildning till hembiträde, men också
väv- och sömnadskurser. Samtidigt utgjorde kvinnorna 30 procent av
arbetskraften inom industrin under perioden 1920–1940.

Men läsåret 1939/40 utgjorde kvinnorna, enligt Pfannenstill, drygt
hälften av totalt 4 341 elever och var för första gången fler än männen i
vinterkurserna.105 Ett par år senare, 1941/42, hade andelen kvinnor ökat
ytterligare till nästan 60 procent. Senare konstaterade 1946 års skol-
kommission att beteckningen kvinnlig kurs/avdelning kunde tas bort
därför att den manliga dominansen nu var bruten. Det förklaras med att
kvinnorna blivit allt mindre intresserade av sommarkurser. De sökte
vinterkurser för att få behörighet att studera vid vävskolor, lanthus-
hållsseminarier, barnsköterskeskolor, förskoleseminarier med mera. En
annan orsak som angavs var att de nya specialinriktningar som inför-
des i början av 1920-talet när skolformen hade rekryteringsproblem,
lockade många.106

Omsorgen om vinterkurserna har, enligt Hartman, varit stor ända
från de tidigaste skolorna. På 1940-talet utgjordes kursformerna
huvudsakligen av vinter- och sommarkurser. Antalet elever som gick
andra årskursen ökade. Påbyggnad med en tredje årskurs syftade till
ämnesbehörighet att söka in på socialinstitutens utbildningar. Fortsätt-
ningskurser var en ny kursform som växte fram. Under 1950-talet
utgjorde vinterkursen folkhögskolornas dominerande verksamhet, 29
skolor hade detta år utökat till en tredje årskurs och tendenser fanns att
förlänga vinterkursen. Sommarkurs fanns 1952 vid 52 folkhögskolor
men anordnades 1961 bara av 33. Läsåret 1960/61 gav 29 skolor ’hus-
moderskurser’ med sammanlagt cirka 500 elever. Men dessa kurser

                                                  
104 Marcusdotter. 1999. (s 66–67), samt; Tornedalens lantmanna- och folkhögskola
1899 – 1924. (s 79 ff om lanthushållsskolan)
105 Lå 1939/40 totalt 4 341 elever (2 310 kvinnor–2 031 män). Pfannenstill. 1968.
(s 26).
106 SOU 1953:24. (s 63)
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visade minskande efterfrågan. Att kvinnorna nu dominerade så kraftigt
på vinterkurserna, förklarar Hartman med att folkhögskolan fyllde ett
mycket mer påtagligt utbildningsbehov för kvinnorna än för männen.107

I och med att hälften av vinterkursens elever 1939/40 var kvinnor,
hade folkhögskolan blivit samskola – i betydelsen att kvinnor och män
nu gick på samma kurser. Det tog således nästan fyrtio år, efter att ut-
vecklingen till samskola inletts, innan kvinnorna var lika många som
männen, på just de kurser som folkhögskolan själv omhuldade. Detta
menar jag, är intressant att notera. (Även om antalet kvinnor, redan
innan dess var fler, om man räknar med sommarkurserna.) Därefter har
kvinnornas andel konstant varit större. I början av 1990-talet utgjorde
de kvinnliga eleverna cirka 60 procent.108 Folkbildningsrådets siffror
för år 2003 visar, att kvinnornas andel har ökat ytterligare till 65
procent av 27 000 deltagare på långa kurser. På yrkesinriktade kurser
var andelen kvinnor något mindre (63 procent), men på estetiska och
övriga kurser något mer (67 respektive 68 procent).109

Den manliga bondeskolans yrkesinriktning
Motiven att starta ’bondeskolan’ fanns i de självägande böndernas
behov av politisk skolning och yrkesutbildning. För sönerna var både
tekniskt yrkesmässiga kunskaper för att modernisera jordbruket, och
samhällskunskaper för att delta i samhällspolitiken viktiga. Den prak-
tiskt inriktade undervisningen betonades starkt ibland, med ämnen som
jordbrukslära, husdjurslära, skolhushållning och hemslöjd. De manliga
lärarna hade teoretiska ämnen som samhällslära, naturkunskap, historia
och geografi. Många av lärarna, inte bara lantmannaskolans, var utbil-
dade agronomer.

Lantbruksundervisning för landsbygdens söner

I den tidiga folkhögskolans inriktning mot jordbruket och anknyt-
ningen till lantmannaskolan framträder den första manliga yrkesinrikt-
ningen. Folkhögskolor som meddelade lantbruksundervisning fick stöd
av hushållningssällskapen. Nio folkhögskolor fick, enligt Swensson,
anslag därifrån 1884, kort innan lantmannaskolornas tillkomst. De tre

                                                  
107 Hartman. 1993. (s 132, 146 f)
108 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 63)
109 Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2003. (s 17)
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äldsta skolorna fick lika mycket i bidrag som från landstinget, Önne-
stad till och med mer. När lantmannaskolorna därefter tillkom överflyt-
tades det mesta av bidragen dit.110 I detta sammanhang ska med
Tengberg kort nämnas, att de första lantbruksutbildningarna hade bör-
jat redan 1833 på privat initiativ i Västergötland. Statsunderstödda
lantbruksskolor startade mellan 1840 och 1842 i Skåne, Södermanland,
Småland och Östergötland. Den första lantmannaskolan startade 1867 i
privat regi som en helt teoretisk lantbruksskola, under sina första år
’frambragte’ den flera riksdagsmän.111

Men folkhögskolan fortsatte att vara förbunden med jordbruket. I
slutet av 1800- och början av 1900-talet undervisade folkhögskolornas
utbildade agronomer om nya rön för hur det moderna jordbruket skulle
bedrivas. Vetenskapen blev allt viktigare för såväl jordbruket som in-
dustrin när bland annat elektriciteten, kemiska produkter och nya
transportmedel som bilen introducerades. Folkhögskolan undervisade
om det nya, men lantbruksundervisningen minskade drastiskt på 1920-
talet. Enligt Vestlund fortsatte dock 21 folkhögskolor, att samverka i
olika former med lantmannaskolor, som var förlagda till samma plats
fram till början av 1940-talet.112 Att lantmannaskolornas elevantal var
litet, framkommer i en jubileumsskrift från Granskolorna. För inträde
”gällde att först genomgått folkhögskolans kurs eller inneha motsva-
rande kunskaper”. Elevantalet ökade ansenligt när lantmannaskolor av
B-typ infördes.113

Den kvinnliga bondeskolans yrkesinriktning
Böndernas döttrar undervisades i ämnen som hade stor betydelse för
deras kommande arbete i lanthemmet. Vid sekelskiftet 1900 under-
visade kvinnliga lärare på folkhögskolorna fortfarande i kvinnliga äm-
nen, som textilslöjd och skolkök, hälsolära, anatomi, sjukvård, barna-
vård, hemkunskap, gymnastik och sång. I början av 1900-talet begynte
kvinnor som verkade på folkhögskolorna ibland komma in på teore-
tiska områden som tidigare bara varit männens.
                                                  
110 Swensson. 1968. (s 176)
111 Tengberg. 1968. (s 29–30)
112 Vestlund. 1996. (s 127)
113 Granskolorna 1914–1964. Jubileumsskrift, Grans lantbruks- och lanthushålls-
skolors 50-årsjubileum. (s 8) Riksdagen beslutade år 1911 på förslag av Kungliga
lantbrukskommittén, att inrätta lantmannaskolor av s k B-typ.
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Lanthushållsutbildning för landsbygdens döttrar

Lanthushållsutbildningen var skolformens första yrkesinriktade skol-
ning av kvinnorna. Kvinnorna på landsbygden utbildades för arbete i
eget och andras hem samt för kvinnligt hantverk. I den kvinnliga folk-
högskolans sommarkurser som startade under perioden undervisades i
lanthushållning och kvinnlig slöjd, folkhögskolans vävlärarinnor
undervisade de kvinnliga eleverna i handvävning. I den agrara kvinno-
kulturen var textilproduktionen den både symboliskt och reellt vikti-
gaste statusmarkeringen, samtidigt som nyttokravet överordnades for-
men och utseendet. Lanthemmens kvinnor hade en produktiv funktion
och arbetet gav dem ett värde.

Sofia Danielsson utreder kriterierna för god slöjd, som enligt en av
’folkhögskolemödrarna’, Hedvig Holmström på Hvilans folkhögskola,
var ”ändamålsenligt, varaktigt och prydligt”. Det var också målsätt-
ningen för handarbetets arbetsgång enligt Handarbetets Vänner. I en
artikel, ”Om kvinnlig hemslöjd. Några tankar om dess befrämjande.”, i
Idun 1898, definierade Holmström hemslöjd som ”det slöjdarbete, som
utförs i hemmen, antingen dess alster äro afsedda för hemmen eller till
försäljning”. Hon framförde att åsikter om, att hemslöjden inte hade
något berättigande, ”kunde åstadkomma obotlig skada”. Samtidigt för-
dömer hon virkning och vita sängtäcken. Som folkuppfostrare i hem-
inredning propagerade även Ellen Key för enkelhet och harmoni i
hemmen; ändamålsenligt och varaktigt, menar även hon att handarbete
ska vara, men Key framhåller ’smakfullhet’ där Holmström lyfter fram
det prydliga.114

Det textila arbetet och den särställning det haft för kvinnor i hem-
mets arbete bottnar enligt Louise Waldén i, att det ofta blir synligt i ett
materiellt värde, det är då ’produktivt’ till skillnad från det ’reproduk-
tiva’ osynliga och ändlösa, som disk, tvätt och städning. Överklassens
kvinnor hade till skillnad från lantbrukskvinnorna en dekorativ funk-
tion och skulle befrias från nyttigt arbete. Även broderiet som ’impro-
duktiv’ sömnad, kan ha ett materiellt värde, men mest har det varit
immateriellt, estetiskt, statusmarkerande och identitetsskapande. Bro-
deriet, det onyttiga och tidskrävande är en nyckelsymbol för dessa två

                                                  
114 Danielson. 1991. (s 245 f)
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olika kvinnoideal.115 I industrisamhällets medelklass möttes de två
traditionerna.

Att allt fler kvinnor sökte sig till fabriksarbete, framhålls av
Hedman. Staten funderade emellertid på hur kvinnorna i stället för
industriarbete skulle förmås att välja en yrkesutbildning till hembiträde
eller tjänarinna. Hembiträdesutredningen underströk, att detta för sam-
hället så viktiga och typiskt kvinnliga yrke, måste betraktas som ett
riktigt yrke som det var hög tid att höja aktningen och förståelsen för.
Orsaken var massarbetslösheten, och den sjunkande nativiteten på
1930-talet. Även Befolkningskommissionens utredningar ansåg att
kvinnornas förvärvsarbete och industrialiseringen var orsak till att så få
barn föddes, samtidigt som kvinnorna gjordes ansvariga för den höga
arbetslösheten bland männen.116

Det textila hantverksyrket och industrialiseringen

Mot bakgrund av folkhögskolans roll i moderniseringsprocessen är det
av intresse att här göra en utvikning och beröra industrialiseringens
betydelse för hantverket och de samtida förändringarna vad gällde tex-
tiltillverkningen i större skala. Utvecklingen kopplas till yrkesskolans
inriktning. Inom textilindustrin, som var det område som först industri-
aliserades, hade handkraften ersatts av mekanik redan i slutet av 1700-
talet när det gällde spinning och vävning. Den maskinella vävtekniken,
men också symaskinens utveckling, påbörjades långt innan de första
folkhögskolorna kom till.

Waldén som studerat teknik och social förändring i kvinnokultur
och manskultur, genom det hon kallar symaskinens nålsöga, visar hur
trampsymaskinen revolutionerade sömnadsarbetet radikalt mellan 1850
och 1880. Från mitten av 1880-talet fanns symaskiner som både stop-
pade och broderade. Under samhällets elektrifieringsperiod på 1920-
och 1930-talen kom den elektriska symaskinen och den automatiska

                                                  
115 Waldén. 1990. (s 90)
116 Hedman. 2001. (s 231–233, [författaren hänvisar till SOU 1937:16 Betänkande
och förslag i fråga om utbildning av hembiträden. Hembiträdesutredningens
betänkande I, s 48.; samt SOU 1939:15 Betänkande med förslag till lag om reglering
av anställningsförhållandena inom det husliga arbetet. Hembiträdesutredningens
betänkande II, s 28.])
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introducerades på 1950-talet.117 Före symaskinen var sömnad ett man-
ligt yrke, i konfektionsindustrins tempoarbete anställdes från 1920-
talet mest kvinnor som arbetskraft – men med lägre lön och sämre
arbetsvillkor. För borgerskapets kvinnor lovade symaskinen i stället att
frigöra tid för familjens gemenskap. Men samtidigt ökade kraven på
vad det innebär att vara kvinna, ett kvinnlighetens ’väsen’ skulle
genomsyra allt i hemmet.118

Symaskinens fördelar som försörjningsmedel framhölls för hustrur
och döttrar till lönearbetare, småbrukare och hantverkare, samtidigt
som det inte gick att leva på lönen. Hemmet fortsatte vara kvinnors
arbetsplats när lanthushållens behovsstyrda sömnadsarbete försvann,
samtidigt som förlagssömnad119 och annan beställningssömnad i hem-
met blev många kvinnors arbete när samhället omvandlades. Förlags-
sömmerskan befann sig i gränslandet mellan hem och industri, i en
produktionsform efter hantverket, men som förebådade industrin.
Arbetet befann sig mellan betalt och icke-betalt, mellan professionellt
och icke-professionellt, mellan tid för arbetsgivaren och tid för famil-
jen, och en arbetsplats som på samma gång var bostad.120 Hartman talar
om saluslöjden, vid sidan av hemindustrin, som nya arbetstillfällen för
jordbruksbefolkningen vid sekelskiftet 1800–1900.121

När yrkesskolan kom till som skolform, så refererar Hedman till
den första yrkesskolstadgan 1918, som fastslog att kön inte utgör hin-
der för val av yrkesutbildning. Även om yrkesutbildningen således var
formellt könsneutral, så kom den att ges olika inriktning för flickor och
pojkar. De unga kvinnorna utestängdes från renodlad teknisk utbild-
ning, undantaget var en begränsad färdighetsinriktad utbildning för
kvinnliga arbetare inom textilindustrin. Men däremot betonades det
tekniska för de unga männen som på så sätt utbildades för ledande
befattningar. Beskrivningen av ämnet vävlära illustrerade detta tydligt.

                                                  
117 Ursprungligen användes ett vasst föremål för att kunna dra tråden igenom, när
nålsögat uppfanns var det en avgörande innovation. Waldén. 1990. (s 29 f, 86 ff)
118 Waldén. 1990. (s 37, 41, 58, 94, 96–98)
119 Förlagssömnad innebar att en förläggare (företagare eller handelshus) ’lånade ut’
råvaror eller halvfabrikat på kredit till kvinnorna som i eget hushåll tillverkade
produkter som sedan togs omhand av förläggaren (koordinatören) och såldes på
marknaden. (’Förlagssystem’, en industriell organisationsform. NE, 1992.)
120 Waldén. 1990. (s 82–88, 99–100) Jfr ’Hemarbete’. Karlsson. 1986. (s 70)
121 Hartman. 1993. (s 31)
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Många tekniska operationer räknades upp som de manliga eleverna
skulle sätta sig in i, men för de kvinnliga angavs endast den ”enkla
handvävstolen med därtill hörande redskap”.122

Det blev i praktiken den traditionella arbetsfördelningen mellan
könen, och uppfattningen om kvinnans uppgifter och plats i den sam-
hälleliga arbetsdelningen, som kom att reproduceras inom yrkesskol-
systemet liksom inom folkhögskolan. Kvinnorna valde yrkesutbildning
inom det husliga området (sömnad, vävning, hushållsämnen) trots att
de utgjorde cirka 30 procent av arbetskraften inom industrin under
perioden 1920–1940. De formella rättigheterna, saknade betydelse i
sammanhanget.123

Kommunikativa yrkesinriktningar och fritidsledare på
1970-talet – estetiska ämnen, kultur och språk
På 1970-talet skedde många förändringar i samhället som påverkade
folkhögskolan. I slutet av 1960-talet hade folkhögskolornas ekono-
miska villkor förbättrats, bland annat genom byggnadsbidrag. Studie-
former som studiebesök blev möjliga när bilen blev mer allmän. Exter-
natformen blev allt vanligare, kvällsföreläsningar upphörde på vissa
håll, samvaron förändrades när lördagarna blev undervisningsfria och
de flesta elever åkte hem över helgen. Nya linjer etablerades, exem-
pelvis fritidsledarutbildningen i mitten av 1970-talet. Hemtekniska
kurser minskade. Yrkesinriktade musikutbildningar fördes ut från folk-
högskolan och ombildades till högskola.

Strukturomvandling i kraftfältet mellan regionalt och lokalt –
från landsbygdens basnäringar till estetisk folkhögskola och
facklig kursgård

Efter att lantbruks- och lanthushållsutbildningarna avskiljdes från folk-
högskolorna, så startades och drevs många av lantbrukets skolor av
Hushållningssällskapet. Många av dessa övertogs senare av lands-
tinget.124 Samhällets strukturomvandling medförde emellertid att jord-

                                                  
122 Hedman. 2001. (s 228) [Författaren hänvisar till Tekniska kommittén del I. 1912.
s 336 ff, samt Kommerskollegiums utlåtande 1916, s 13]
123 Hedman. 2001. (s 229–231)
124 T ex Granskolorna hade Hushållningssällskapet som huvudman 1914–1959 varpå
Landstinget tog över. Se Granskolorna 1914–1964. (s 11)
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bruksutbildningen först koncentrerades till större och mer välutrustade
enheter, för att därefter minska. Från slutet av 1960-talet kom lands-
tingen att lägga ner lanthushållsskolorna efter hand.

Birgitta Ekman har visat, att historien kan vara stark, när det gäller
traditionella behov kring basnäringarna jord och skog, och utbildning
kopplad till bygdens kulturella identitet. Missnöje och stridigheter
kunde uppstå om huvudmannen bestämde att lägga ner en skola. Ett
exempel var när landstinget, på grund av elevbrist, beslutade att lägga
ner lant- och skogsmannaskolan, samt lanthushållsskolan, vid Kyrke-
rud i Årjäng.125

Svårigheterna uppstod på grund av att regionala och lokala behov
kolliderade när landstinget beslutade att koncentrera lantbruksutbild-
ningen till en skolenhet på annan ort. Samtidigt fick Kyrkerud helt nya
ämnen 1970 då en estetiskt inriktad folkhögskola samt kursgård för
facklig verksamhet startades i stället. Folkhögskolan var en filial till
Ingesunds folkhögskola. Senare kom den att avknoppas som självstän-
dig skola med ’estetisk-praktisk inriktning’. Men ingendera verksam-
heten var förankrad i trakten. Bygdens starka behov av tradition och
värdegemenskap gjorde att kommunbefolkningen ville värna om sina
skolor som kultur- och traditionsbärare. De nya verksamheterna fick
därför svårt att accepteras och hitta sina roller.126 I mitten av 1980-talet
framfördes krav på att folkhögskolan skulle bli ett mer realistiskt ut-
bildningsalternativ för bygdens ungdomar. Mer profilerad yrkesinrikt-
ning föreslogs, exempelvis renovering av möbler och restaurering av
kulturföremål. Vid samma tid diskuterades att återigen starta en skogs-
och jordbruksutbildning, men nu mer tekniskt inriktad inom gymnasie-
skolan.

Ekman fann dock att folkhögskolan i Årjäng alltmer kom att res-
pekteras som grund för unga konstnärer och med en dubbel roll som
kulturbärare och kulturskapare. Framför allt fick konsthantverket en
stark ställning, samtidigt som intresse kanske skapades även för andra
konstnärliga uttrycksformer. Det nya estetiska kunskapsområdet kom

                                                  
125 Ekman. 1992. Författaren undersöker det totala utbildningsutbudet och studie-
mönstret i relation till kommunens överlevnad och utbildningsjämlikhet. (s 35,
170–179)
126 Författaren menar att om Landstinget fattat beslutet om Kyrkerud i samråd med
kommunen hade skolans roll i bygden antagligen blivit en annan. (s 178)



Kapitel 2

- 57 -

att bidra till att kommunen utvecklades till ett av tre konsthantverks-
centra i Värmland.

Här kan man se en dialektisk process mellan skola och näring.
Lantbruks- och lanthushållsutbildningarna som hade varit förankrade i
bygdens basnäringar lades ner när samhällsförutsättningarna för
näringarna och därmed utbildningen försvann. Underlaget för utbild-
ningen fanns inte kvar, den hade blivit omodern. Men den nya utbild-
ningen som först kändes främmande och inte ville accepteras, visade
sig så småningom på ett lyckosamt sätt medverka till att en ny näring
skapas. En intressant fråga uppstår i sammanhanget. Kan det vara så,
att den lyckosamma skaparkraften i konsthantverket kanske ligger
inbäddad i bygdens traditioner, värdegemenskap och kulturella uttryck
– trots att verksamheten till en början kändes främmande?

Fritidsledarutbildningen tar form

En yrkesinriktad ungdomsledarutbildning började växa fram på 1960-
talet. I början av 1970-talet föreslogs en utvidgad försöksverksamhet
med ungdoms- och fritidsledarutbildning. Senare utreds detta i ett del-
betänkande från 1973 års folkhögskoleutredning. Folkhögskolor som
av utredningen hade föreslagits för utbildningen började anpassa verk-
samheten i enlighet med förslaget trots att förslaget inte bifölls av riks-
dagen.127 Utredningens förslag kunde ha betraktats som intrång på fri-
heten men föreföll accepteras av de berörda folkhögskolorna. Både på
skolorna och inom organisationerna diskuterades dock önskvärd grad
av styrning och möjligheten till profilering.128 Skolorna bildade en
Samarbetsorganisation för fritidsledarutbildning inom svensk folkhög-
skola, SOF. Man kom överens om utbildningens uppläggning, kurs-
planernas innehåll och timfördelning. De samarbetade även om annon-
sering och information. Ytterligare nio folkhögskolor följde i huvudsak
samma uppläggning av utbildningen, men utan medlemskap i SOF.129

Utbildningen som var ettårig utökades och hösten 1974 fanns den
då tvååriga fritidsledarutbildningen på 26 folkhögskolor (se bilaga 1
Fritidsledarutbildning 1974). Merparten var grundade i kristna rörelser

                                                  
127 Ett förslag från Skolöverstyrelsen och SULU-utredningen om särskilda insatser
för ungdomsledarutbildning.
128 Ds U 1974:11. (s 1.3 ff)
129 Ds U 1974:11. (s 1.1 f, 1.6 f, 1.7 f)
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och organisationer (14 skolor inklusive Hvilan och Ljungskile). Där-
utöver fanns vid några skolor en yrkesinriktad ledarutbildning under
två eller tre terminer. Åtskilliga andra erbjöd specialisering i ledar-
frågor, som förberedelse för ledarinsatser på fritiden, eller för en
senare yrkesinriktad ledarutbildning. Fritidsledarutbildning anordnades
inom tre skolformer vid denna tid. Förutom folkhögskolan även gym-
nasieskolan och som en kombination mellan gymnasieskola och integ-
rerade akademiska 20-poängskurser i sociologi och pedagogik.130

Folkhögskoleutredningen 1973 fick därefter uppdraget att över-
väga om denna typ av yrkesutbildning hör hemma inom skolformen.
Utredningen fann att ”utbildning för en yrkesfunktion inte står i mot-
sättning till den grundsyn på folkhögskolans uppgifter som den utgår
ifrån. I princip bör alltså viss yrkesutbildning kunna anordnas vid folk-
högskola.”131 Fritidsledarutbildningen föreslogs också framöver place-
ras till folkhögskolan. Fördelarna med en samlad utbildning för all
yrkesverksamhet inom hela fritidssektorn, oavsett vem som är utbild-
ningens avnämare, framhölls. Att förlägga fritidsledarutbildningen till
folkhögskolan ansågs viktigt på grund av förbindelserna med olika
folkrörelser, eftersom utbildningen för folkrörelserna delvis fungerar
som en kvalificerad funktionärsutbildning. Att flera folkhögskolor
samverkar med både kommunernas fritidsnämnder och olika institu-
tioner inom vårdområdet (vårdinrättningar) framhölls också. Våren
1975 beslutade riksdagen att fritidsledarutbildningen skall ske inom
folkhögskolan. Folkhögskoleutredningen lyfte fram utbildningen som
ett exempel på yrkesinriktning som bör anordnas inom skolformen.132

Sedan 1970-talet har utbildningen ökat. Läsåret 2000/01 fanns
fritidsledarutbildning på 35 folkhögskolor, landstingsskolorna var
störst till antalet men relativt sett anordnas utbildningen oftast av
kristna och nykterhetsrörelsens skolor. Övriga ledarkurser fanns nu vid
46 skolor, arbetarrörelsen visar mer intresse på detta område än andra
huvudmän.

                                                  
130 Ds U 1974:11. (s 1.10–1.11)
131 Ds U 1974:11. (s 1–2)
132 SOU 1976:16. (s 121–125)
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Dövtolkar – yrken som ’professionaliseras’

Tolkutbildningarna för döva, dövblinda och vuxendöva är eftergymna-
siala utbildningar på högskolenivå som har vuxit fram ur handikapp-
rörelsen i samverkan med folkbildningen, folkhögskolorna och ansva-
rig statlig myndighet.133 Undervisningen för dövstumma initierades av
landstinget men blev statlig 1937. Teckenspråksundervisning gavs,
enligt Kristina Yetkin, från början bara av folkhögskolor och studieför-
bund.134 Teckenspråket fungerar som modersmål för barndomsdöva,
men fick officiell status som språk först 1981.

Landstinget grundade 1969 Västanvik folkhögskola för döva som
gav de första korta utbildningarna till teckenspråkstolk. Den första
utbildningen till dövblindtolk utfördes 1975, och första kursen för döva
som undervisade i teckenspråk 1978. Läsåret 1979/80 startade en ter-
minslång utbildning för döva teckenspråkslärare. År 1981 slutfördes en
första utbildning till vuxendövtolk på landstingsskolan Wik. Utbild-
ningen flyttades 1987–1988 till Strömbäck med EFS som huvudman,
och har successivt förlängts, vilket utretts av Ulf Dahne. Från
1997–2000 är den 3-årig.135 Rekryteringen har på samma gång föränd-
rats, eleverna är numera yngre med 3-årigt gymnasium, färre har
yrkesutbildning inom vårdområdet. Spridningen i ålder och mognad är
stor liksom förväntningarna på utbildningen.

Att bygga upp utbildning för nya yrken medför vissa problem som
behandlas av Dahne. Tolkträning under handledning var svårt att ordna
när det inte fanns några som kunde handleda – ”Vuxendövtolkprakti-
kanten fick vara ambassadör för ett nytt yrke och göra reklam för sig
själv”.136 Men även 1997–2000 var det svårt att få praktikplatser, fler
tolkutbildningar ökar pressen på tolkcentralerna där tolkar är anställ-
da.137 Under de sju första vuxendövtolkutbildningarna till och med

                                                  
133 Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet (TÖI), har sedan 1986 i
uppdrag att anordna tolk- och översättarutbildning för samhällets behov (tidigare
Skolöverstyrelsen). Sedan 1991 fördelar TÖI statsbidrag till dessa verksamheter.
TÖI, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Informationsfolder.
134 Yetkin. 1997. (s 5)
135 TÖI:s styrelse beslutade 1996 om förlängning till 3 år. Måldokument utformat av
TÖI, antaget av styrelsen 960924. Dahne. 1999. (s 18 samt bilaga 2)
136 Dahne. 1999. (s 32)
137 Strömbäck och Västanvik har uppdrag från TÖI att bedriva handledarutbildning
för både teckenspråks-/dövblindtolkar och vuxendövtolkar. Syftet är att ge hand-



Inger Landström

- 60 -

1997 har totalt 93 vuxendövtolkar utbildats, 89 kvinnor och 4 män.
Behov av tolkar finns, men ändå får inte alla jobb. Många anställda
tolkar saknar fortfarande utbildning. Det är inte lätt att försörja sig om
man, som många kontakttolkar för invandrare (med flera), arvoderas
och inte är anställd, konstaterar Adèle Ennab. Osäkra arbetsvillkor gör
tolkyrket till ett genomgångsyrke.138 Tolkutbildningarna förbereder
framför allt för arbete inom samhällets tolktjänst i offentlig sektor, men
också privata tolkbolag, enskilda organisationer och företag.

Pionjärverksamheten utvecklas allteftersom till professionell tolk-
verksamhet. Efter handikappreformen 1994 har döva rätt till tolk.139

Landstinget har skyldighet att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning
för vissa grupper.140 Kvalitetskraven på tolktjänsten ökar enligt Yetkin
såväl för tillgång på tolkar som krav på tolkarnas språkfärdighet, all-
mänbildning, samhällskunskap och allmänna flexibilitet.141

År 1999 finns 2-åriga teckenspråkstolk/dövblindtolkutbildningar
på sex folkhögskolor.142 Samtidigt pågick en 4-årig försöksutbildning
med såväl teckenspråket som tolkning. Två skolor hade 1999 den nu 3-
åriga utbildningen till vuxendövtolk.143 I början av 2000-talet fick ett
tiotal folkhögskolor statsbidrag för teckenspråksutbildning144, de olika
dövtolkutbildningarna och teckenspråkslärarutbildning.

                                                                                                                        
ledarkompetens, samarbetet mellan handledare och praktikant ska fokuseras för att
hjälpa praktikanten att bearbeta och integrera upplevelser och erfarenheter från
tolksituationer i praktiken. Dahne. 1999. (s 33)
138 Ennab. 1999. (s 51)
139 Ett annat exempel, är utbildningen till personlig assistent, som några folkhög-
skolor startade för att möta den nya lagstiftningen från den 1 januari 1994. SFS
1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
140 Enligt SFS 1993:39 (ändring av lag 1982:763), 3 a § skall landstinget bl a erbjuda
habilitering. Landstingen har frivilligt sedan årtionden ordnat pedagogisk hörselvård
som psykosocialt och pedagogiskt stöd, utöver medicinsk habiliteringsstöd. Enligt
18 a § även habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade som ombesörjs av en
kommun.
141 Yetkin 1997. (s 7). [Författaren hänvisar till SOU 1991:97. En väg till delaktighet
och inflytande – tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade.
Betänkande av 1989 års handikapputredning, s 10]
142 Utbildningen ger kompetens som teckenspråkstolk/dövblindtolk och ges vid 6
skolor; Önnestad, Nordiska, Väddö, Örebro, Västanvik och Strömbäck.
143 Strömbäck (EFS) och Önnestad (regional stödföreningsskola).
144 8 folkhögskolor hade 2-årig teckenspråksutbildning för hörande vuxna med syfte
att ge färdigheter i teckenspråk inför tolkutbildning (20% går vidare).
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Musik som yrke – folkhögskoleutbildningar blir högskola

Av särskilt intresse under 1970-talet är att etablerade utbildningar med
högskolestatus försvinner ut ur folkhögskolan. Det gällde två av de
1972 mest yrkesinriktade, ’musikinstruktörslinje’ och instrumental-
pedagogiska linjerna. Behovet av musikutbildning uppstod, enligt
Torgil Persson, när musiken blev ett medel för folkrörelsernas akti-
viteter. På 1940-talet började kommunala musikskolan växa fram initi-
erad av eldsjälar med kanaler till lokala beslutsinstanser.145 Sture
Brändström och Christer Wiklund framhåller, att inrättandet av tjänster
för kommunala musikledare, i första hand gällde professionell ledning
av orkestrar, ensembler och körer på orten. Först i ett andra skede blev
det aktuellt att undervisa barn och ungdom. Kommunala musikskolan
växte fram med folkhemstanken i det svenska välfärdsbygget och
fanns i 50 städer på 1950-talet. Verksamheten växte under de ekono-
miskt gynnsamma åren på 1960- och början av 1970-talen. Nästan alla
kommuner hade 1976 någon form av kommunalt understödd frivillig
musikundervisning – hösten 1994 var endast två av landets 286 kom-
muner utan. Många har på 1990-talet omvandlat sina musikskolor till
kulturskolor, utvidgade med dans, teater, bild med mera.146

Brändström och Wiklund behandlar Framnäs folkhögskola, som
startade 1952 med en ’musiklinje' och 1955 utökades med en yrkes-
inriktad påbyggnadsutbildning kallad ’musikinstruktörslinjen’. Jäm-
sides med att musikskolan i kommunen etablerades under 1960-talet
startades även en särskild ’instrumentalpedagogisk linje’. Båda linjerna
avvecklades med högskolereformen 1977 och omvandlades till en hög-
skoleinstitution, under namnet Musikhögskolan i Piteå. Vid den nya
musikhögskolan utbildas musiklärare som grundskole-/ gymnasie-
lärare, eller instrumental-/ ensemblelärare.147

Kurskatalogen 1972 visar att Kapellsbergs musikskola som tidigare
var filialskola till Framnäs folkhögskola hade musikundervisning
avsedd att bilda gedigen grund för den som ville studera till ”solist,
orkestermusiker eller musiklärare”. I katalogen sades Ingesunds tre-
åriga musikinstruktörslinje vara ”avsedd att utbilda kommunala musik-
ledare liksom privata musikpedagoger”. Här fanns också treåriga peda-

                                                  
145 Persson. 2001.
146 Brändström & Wiklund. 1995. (s 30)
147 Brändström & Wiklund. 1995. (s 126 ff)
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goglinjer för stråkinstrument respektive gitarr. De mest kvalificerade
yrkesutbildningarna i musik försvann således från skolformen i ett
visst skede. För Kapellsbergs musikskola, som Framnäs 1976 överlät
till Härnösands folkhögskola med Svenska Missionsförbundet och dess
ungdomsförbund, SMF-SMU, som huvudman, innebar det ett skifte
från arbetarrörelsens till frikyrkorörelsens ideologiska grunder.148

I början av 2000-talet har både arbetarrörelsens Framnäs, och
landstingets Ingesund kvar förberedande musiklinjer för musikhögsko-
lan och samarbetar med respektive musikhögskola. Kapellsberg har en
tvåårig 'musikhandledarlinje', en yrkesutbildning som syftar till att ge
kunskaper för att leda musikskapande i grupper inom åldringsvården,
omsorgen, skolan och barnomsorgen. Grupperna kan bestå av såväl
barn som vuxna, elever, vårdtagare och personal.149

Folkhögskolornas nutida verksamhet och samhällsroll
I folkhögskolekatalogen presenterar sig folkhögskolan som en skol-
form utan centralt fastställda läroplaner, där varje skola själv bestäm-
mer sin verksamhet och profil.150 Till den enskilda skolans profil räk-
nas både skolans ideologi, och ämnes- eller målgruppsinriktning. Som
utmärkande för skolformen framhålls att man har mindre och mer sam-
manhållna studiegrupper, ofta studerar i projektform och ämnesöver-
gripande samt utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfa-
renheter. På så sätt vill man ge eleverna möjligheter att tillsammans
påverka både inriktning och innehåll. Vanliga inslag i undervisningen
är grupparbeten, studiebesök och studieresor. Särskilt prioriterade mål-
grupper är korttidsutbildade, funktionshindrade och invandrare. Äldre
sökande har oftast företräde framför yngre. De pedagogiska metoderna
bygger på en lång tradition att utbilda vuxna.

Bland målgrupperna finns arbetslösa, som vill skapa sig förutsätt-
ningar att lättare få arbete, eller andra som av olika skäl önskar byta
från ett yrke till ett annat. Orsaken kan vara, såväl uttalade behov av
rehabilitering efter sjukdom eller skada, som mer allmänna personliga

                                                  
148 Folkhögskolor 1972–73. Handbok. Arbetsmarknadsstyrelsen, Yrkesväglednings-
byrån. (s 60)
149 Folkhögskolor 2000/2001. Kurskatalog. Stockholm: Folkhögskolornas infor-
mationstjänst, FIN. (s 22, 40)
150Folkhögskolor 2000/2001. Kurskatalog. (s 3–5); Jfr Folkhögskolor 2004/2005.
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utvecklingsbehov. Enligt Berndtsson, gör skolformen, vissa rehabilite-
rande och resocialiserande insatser för utsatta grupper, vilket utvidga-
des alltmer under ett par årtionden från slutet av 1960-talet.151 Nitzler
och Landström m fl fann, att många folkhögskolor i yrkesutbildningar
vänder sig till personer med olika funktionshinder, och personer som
vill arbeta med funktionshindrade. Särskilda bidrag utgår för att anord-
na verksamhet för målgruppen. Lärare och rektorer ser den egna skolan
som ett utvecklingscentrum för personlig utveckling som också erbju-
der människor en andra chans. Samtidigt värjer sig många för att folk-
högskolan ska ses som en rehabiliteringsinstitution.152

Att folkhögskolan vänder sig till arbetslösa ungdomar är, som
redan beskrivits, ingenting nytt. Elevantalet ökade under 1990-talets
lågkonjunktur på samma sätt som skett i tidigare arbetslöshetstider.
Nya elevgrupper söker sig, liksom tidigare under historiens gång, till
skolformen. Sedan ett antal år är invandrare en ny målgrupp och utgör
en stor andel av eleverna, vilket statens utvärdering av folkbildningen
1996 visade.153 Särskilda invandrarkurser har bland annat anordnats i
form av preparandkurser i svenska och introducerande pröva-på-kurser
till allmän kurs i ett nästa steg. Folkbildningsrådets siffror visar att
yrkesinriktade kurser knappast varit aktuellt för målgruppen, år 2003
utgjorde invandrarna knappt fem procent. Samtidigt var mer än en
femtedel av deltagarna på allmänna kurser invandrare. Sammantaget
utgjorde invandrare fjorton procent på långa kurser, på korta kurser
mindre än en halv procent.154

På samma sätt som vid tiden för industrialiseringen, sker i vår tid
en övergång från en produktionsform till en annan. Kunskapssamhället
är en av flera benämningar på det nya samhället. Varuproduktionen
automatiseras samtidigt som tjänstesektorn växer och människorna
som bärare av kunskap blir allt viktigare i samhällets försörjningssys-

                                                  
151 Jfr Berndtsson. 2000. (s 145 f) En notis i Östgötakorrespondenten 29 november
2000) illustrerar hur det kan se ut idag. Rektorn för Sommenbygdens folkhögskola
(Boxholms kommun en av huvudmännen) framförde i kommunfullmäktige en
önskan att starta en kurs med tuffare fysiska övningar för problemmänniskor i
regionen. Mot bakgrund av de ökande sociala problem som folkhögskolorna har att
hantera var avsikten att ge målgruppen möjligheter att få utlopp för aggressioner.
152 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 59)
153 Se t ex SOU 1996:75; SOU 1996:159; Även: Eriksson. 2002.
154 Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2003. (s 17)
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tem. Gränserna mellan vad som är manuellt arbete och tjänster suddas
ut. Folkhögskolan med sin humanistiska tradition och möten mellan
människor som dess signum, borde därför kunna efterfrågas som utbil-
dare för vissa samhällsområden. Men redan i mitten av 1980-talet
påpekade Kenneth Abrahamsson och Kjell Rubenson, att den allmänna
utbildningsnivån skulle komma att öka kraftigt under 1990-talet. An-
ledningen skulle vara utbyggnaden av gymnasieskolan, och ökad intern
personalutbildning. De poängterade att riktigt korttidsutbildade kom-
mer att få det allt svårare att hävda sig, och också kommer att bli svå-
rare att nå med utbildning.155 Osäkerheten är emellertid stor om vilka
kunskaper som kommer att vara nödvändiga i framtidens arbetsliv.
Som bland andra Frykholm och Nitzler påpekat, så blir samhällets
utbildning därför svår att planera.156 I ett ekonomihistoriskt perspektiv
har exempelvis Ekstedt framhållit, att vissa satsningar på kunskap till
och med kan ”befästa gamla strukturer”. Därmed försvåras ”näringars
förnyelse och nya näringars tillkomst” i samhället.157

Den teknikutveckling som är basen i det moderna samhället har lett
till att datorn som verktyg numera har invaderat såväl arbetslivet som
utbildningen på alla nivåer. Inte minst inom folkhögskolan, som jag
nyligen har kunnat konstatera i en kartläggning av hur folkhögskolan
erbjuder datakurser och nya studiemetoder. Den nya tekniken för infor-
mation och kommunikation, IKT, används bland annat för utbildning
på distans.158

Verksamheten vid ingången till 2000-talet

Folkhögskolornas långa kurser är basen i verksamheten, dels allmänna
kurser, och dels specialkurser som estetiska och yrkesinriktade kurser.
Verksamheten finansieras, å ena sidan av ett ordinarie statsanslag, och

                                                  
155Abrahamsson & Rubenson (red). 1986.; Även Abrahamsson m fl. 1992. (s 131)
Jfr SOU 1992:7. (s 8)
156 Forskare försökte under 1960-talet att analysera och anpassa utbildningssystemet
till den tekniska utvecklingen i samhället genom ’the manpower approach’.
Meningen var att på olika sätt försöka förena kvalificeringen av arbetskraften med de
kvalifikationskrav arbetslivet ställer (funktionalistisk kvalifikationsteori). Stora mät-
problem gjorde att modellen visade sig ge dåligt underlag för utbildningsplanering.
Frykholm & Nitzler. 1989. (s 76 f)
157 Se t ex Ekstedt. 1988. (s 31 f, citat s 65)
158 Landström. 2004(a); Landström 2004(b); Även Andersson. 2002.



Kapitel 2

- 65 -

å den andra av medel för särskilda utbildningsinsatser exempelvis på
grund av hög arbetslöshet. Särskilda bidrag utgår även till utvecklings-
verksamhet som gäller vissa målgrupper, såsom handikappade och
funktionshindrade, eller speciella projektområden som IT och flexibelt
lärande. Därutöver finns en omfattande uppdragsverksamhet med korta
kurser. Många skolor fungerar som konferensanläggningar för den
egna rörelsen och även för andra beställare. Men folkhögskolorna har
också samhällsfunktioner av annat slag än utbildning. Bland annat som
lokala kulturcentra med evenemang som vänder sig såväl inåt skolan
som till befolkningen på orten och i regionen. Internationella kontakter
och samarbete med institutioner i andra länder är inte ovanligt.

Folkhögskolan når många människor med sina olika kurser, mer än
103 000 höstterminen 2003.159 På långa kurser160 fanns 27 000 elever,
medan 76 400 personer deltog i korta kurser161. Majoriteten är kvinnor
som utgjorde 65 procent på de långa kurserna, invandrarnas andel var
15 procent. Elevantalet var störst på allmänna kurser med 15 000
elever, 4 900 gick på estetiska, 2 900 på yrkesinriktade, och 4 400 på
’övriga’ kurser.

Yrkesinriktade kurser som folkhögskolor anordnat under senare år
hör hemma inom kultur- och fritidssektorn samt inom viss vård och
omsorg. Många har profilerat sig mot hälsa och behandling. Olika kul-
turinriktningar är musik, bildkonst, teater och media. Man kan bli
drama-, dans- eller hälsopedagog, idrotts- och fritidsledare, behand-
lingsassistent inom missbruksvård eller handikappomsorgen, dövtolk
eller journalist.

Ideologi och profilering i mötet mellan gammalt och nytt
Folkhögskolan var som framgått länge en landsbygdens skola men är
nu i hög grad ett stadsfenomen. I den tidiga folkhögskolan var syftet att
med kunskaper och bildning göra eleverna bättre rustade för att stanna

                                                  
159 Långkurserna omfattade 865 000 deltagarveckor, 30 procent finansierades som
särskild utbildningsinsats. Mer än hälften var allmänna kurser, två tiondelar estetiska,
en tiondel yrkesinriktade, och resten övriga kurser (knappt 15 procent).
Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2003. (s 16–17)
160 Jfr början av 1990-talet då elevantalet var 24 400, varav 11 800 på allmänna
kurser och 12 600 på särskilda kurser. Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 63)
161 Kortkurserna omfattade 105 000 deltagarveckor, alltså en tiondel av verksamheten
(Andel kvinnor 57 procent. / Andel invandrare 0,2 procent).
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i bygden, särskilt gällde det att få kvinnorna att stanna kvar. Folkhög-
skolekommittén konstaterade inför reformen 1991 att nya elevgrupper
har tillkommit allteftersom samhället förändrats och nya utbildnings-
behov uppstått. Kursernas form och innehåll har anpassats efter för-
ändringarna.162 Statens senaste utvärdering konstaterar å sin sida att
folkhögskolan fortfarande spelar en viktig roll för dem som saknar
gymnasieutbildning och behöver kompletterande utbildning.163

Efter 1991 förväntar sig staten att folkbildningen, folkhögskolor
och studieförbund, ska styra sig själva utifrån egna mål och ideolo-
giska utgångspunkter. Syftet med folkbildningsreformen var att få an-
ordnarna att fokusera mer på innehåll och kvalitet i stället för kvantitet.
Det har dock inte skett i önskvärd omfattning, menar Riksrevisions-
verket, som granskat hur verksamheten styrs och kontrolleras. Målstyr-
ningen ska ske hos varje anordnare, målen ska helst vara profilerade,
ideologiskt eller på annat sätt, säger man.164

Ideologiska profilen som ’folkhögskoleideologi’ och
’rörelseideologi’

En attitydundersökning, som Pfannenstill refererar till, om folkhögsko-
lans inflytande på elevernas intressen visade, att det kan vara mycket
starkt. Den ideologi som utgör grundvalen för vissa rörelsefolkhög-
skolor visade en starkare påverkan än den så kallade ”folkhögskole-
ideologin”.165 Berndtssons slutsats är att folkhögskolornas målprogram
är omfattande och ideologiskt inriktade, men att det inte är mycket av
deras innehåll som har bäring i klassrummen. Däremot motsvaras pro-
grammen mera av helheten i en folkhögskolas olika verksamheter, som
tillval, projekt eller studiebesök.166

Huvudmannens ideologi kan således förverkligas och framträda i
kulturella inslag som anordnas för såväl skolans elever och personal
som allmänheten, vilket också Nitzler och Landströms redan nämnda
studier visade. Aktiviteterna väljs bort av den som inte delar vissa vär-
deringar – men som för andra innebär att finna gemenskap och annat
                                                  
162 Jfr SOU 1989:97.
163 SOU 2004:30. (s 242)
164 RRV 1999:44. (s 108 f)
165 Pfannenstill. 1968. (s 48) En senare belysning av rörelseskolornas profilering
finns i Sparrman. 1978.
166 Se Berndtsson. 2000.
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de söker. Det kan handla om existentiella frågor av olika slag, vem
man är eller vill vara i världen. Lättast att delta i aktiviteter utanför
schemalagd tid har de som bor på skolans internat, eller åtminstone i
närheten av skolan. Ibland förefaller det ideologiska på ett medvetet
plan vara osynligt för såväl elever som personal därför att det tas för
givet ’hur världen är beskaffad’. Världsbilden färgar hur man handlar,
vad man gör. Ibland väljer elever en skola med viss profil därför att de
är med i ett fackförbund eller en församling kopplad till samma folk-
rörelse. Ändå svarar många, på en direkt fråga, att skolans huvudman
inte hade någon betydelse vid valet av skola. Somliga refererar till att
skolan rekommenderades av vänner (i församlingen) eller såg en an-
nons på en anslagstavla på förbundsexpeditionen (om man deltar i
arbetarrörelsens aktiviteter). Skolorna framhåller å sin sida sällan den
ideologiska grunden för inriktningen i kurser som utbjuds eller mål-
grupper man vänder sig till.167

Folkhögskolan förbinds ofta med traditionella folkrörelser. I början
av 2000-talet, drevs två femtedelar av traditionella folkrörelser (arbe-
tarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen – alla frikyrkliga
och kyrkliga skolor inräknade), vilket är samma andel som i början av
1970-talet. Av samtliga skolor på 1950-talet var cirka en tredjedel
rörelseskolor. Men det är värt att notera, att majoriteten över tid inte
varit traditionella folkrörelseskolor. Nykterhetsrörelsen var den första
som startade egen skola 1908. Rätten för rörelsefolkhögskolorna att
profilera sig skrevs, som bland andra Sundgren framhåller, in i folk-
högskoleförordningen först 1977.168 Berndtsson visar att av 20 nya
folkhögskolor under 1990-talet, har fyra ’religiös’ inriktning och sex
arbetarrörelseinriktning. Alternativrörelsen och antroposofiska rörelsen
är nya rörelser med varsin skola. Bland de övriga finns två med mång-
kulturell, och tre med handikappinriktning. Tre nya skolor drivs av
kommuner som samverkar med en mångfald organisationer.169

Slutsatser om folkhögskolan i sin tid
Ovanstående berättelse om folkhögskolan förr och nu har ringat in
olika sammanhang som har betydelse för kursutbudet i samtiden. Det

                                                  
167 Nitzler & Landström m fl. 1996. (s 107–108)
168 Jfr Sundgren. 1986. (s 47, 49)
169 Berndtsson. 2003. (s 136 ff)
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gäller förhållanden som finns både inom folkhögskolan själv och i
samhället utanför. Frågan om vad kunskap är, som är viktig för både
identiteten och folkhögskolans legitimitet, kommer i den här avhand-
lingens perspektiv till uttryck i yrkesinriktningen i kursutbudet. Även
rekryteringen är och har varit central.

Här ska några av de viktigaste slutsatserna lyftas fram. Etable-
ringen av nya skolor och elevrekryteringen har alltid varit viktig för
folkhögskolan, och detta är vad den materiella existensen ytterst hand-
lar om. Den samhällsekonomiska situationen har varit viktig i båda
dessa aspekter, men det har också närsamhället. En annan central fråga
är vem som är huvudman och därmed verksamhetens ideologiska
utgångspunkter. I sin relation till samhället tillskrivs skolformen å ena
sidan flexibilitet. Samtidigt framhålls den å den andra som bärare av
sin särskilda tradition. Dessa två egenskaper kan i detta sammanhang
antas inrymma vissa motsättningar. En iakttagelse som är av särskilt
intresse ska utvecklas här nedan och den gäller utbildningens allmänt
ökade betydelse i samhället.

Elevantalet på vinterkurserna – en spegling av utbildningens
allmänt ökande betydelse i samhället

Kunskapssamhällets intåg går att följa i ökningen av totala elevantalet
på folkhögskolans vinterkurser. Samtidigt kan man utläsa hur sam-
hällsutvecklingen fört in nya grupper i utbildningssystemet med arbe-
tarungdomarna och alltmer tydlig kvinnodominans. Invandrare har
blivit en viktig målgrupp under senare år, eller egentligen många olika
grupper med olika språk och särskiljande drag.

Elevantalet fördubblades, som Pfannenstill visar, i tjugoårsintervall
på vinterkurserna från 1920 till 1960. Av 2 300 elever i början av
1920-talet var tre fjärdedelar män. Av 4 600 elever i början av 1940-
talet var sex av tio kvinnor, en relation som varit stabil sen dess. I
början av 1960-talet hade antalet fördubblats till 9 300 elever.170 Under
tjugoårsperioden till 1940 etablerades således en kvinnlig majoritet,

                                                  
170 Pfannenstill. 1968. (s 26–27). Tabell III:1 Elevantalet under vinterkurserna
1918–1966.
Läsåret 1921/22 totalt 2 317 elever (1 777 män–540 kvinnor).
Läsåret 1941/42 totalt 4 597 elever (2 665 kvinnor–1 932 män).
Läsåret 1959/60 totalt 9 292 elever (5 499 kvinnor–3 793 män).
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som därefter både har hållit i sig i folkhögskolan och utvecklats i
övriga vuxenutbildningen. Folkbildningsrådets siffror visar att kvin-
nornas andel ökat ytterligare till 65 procent av 26 500 elever 2003,
något mindre andel på yrkesinriktade, och något större på estetiska
kurser. Yrkesinriktade kurser omfattade då en tiondel av deltagar-
veckorna och estetiska kurser två tiondelar.171

Hur speglas samhällsutvecklingen under 1900-talet, och särskilt
arbetslivet, i yrkesinriktningen i folkhögskolans kursutbud? När de nya
grupperna sökte sig till folkhögskolan under 1920- och 1930-talen var
arbetsmarknadssituationen osäker. Ekonomiska konjunktursvängningar
samverkade under 1920-talet med strukturbrott i industrin, och under
1930-talet med en teknologisk omställningskris. Under denna tid
expanderade även yrkesskolesystemet. Expansionen skedde främst
genom att allt fler deltog i korta kurser som var de minst reglerade for-
merna av yrkesutbildning, i såväl lärlingsskolan, som yrkesskolan. Det
var de kvinnliga ämnena, som attraherade mest, såväl i lärlingsskolans
kurser för äldre, som i lärlingskurserna och den möjlighet dessa gav att
välja frivilliga ämnen. Majoriteten deltagare ägnade sig läsåret 1936/37
åt sömnad, vävning och hushållsgöromål (cirka 60 procent av deltagar-
na i kurserna för äldre, nästan 70 procent mätt i undervisningstimmar).
Även i yrkesskolan fanns flest deltagare i ämneskurserna hushållsgöro-
mål och sömnad, men också i allmän yrkeskunskap.

Efterkrigstidens utveckling bars fram av en lång högkonjunktur
som avlöstes av 1970-talets konjunktursvängningar. Folkhögskolorna
fick 1975 ansvaret att anordna fritidsledarutbildningen. Ett kännetec-
ken på vårt mogna industrisamhälle har den stora och växande offent-
liga sektorn varit. Det är den sektor som också blev kvinnornas arbets-
marknad när samhället förändrades. Folkhögskolan tog till stor del
hand om de grupper som behövde grundläggande studier för att delta i
den förändring som pågick.

Lågkonjunkturen under 1990-talet och avreglering av många
offentliga uppgifter har senare förändrat samhällsbilden. Om grogrun-
den för folkhögskolans kurser finns i samhällsförändringarna – hur
gestaltar sig då folkhögskolans identitet när skolor med olika huvud-
män möter förväntningar från vår samtids samhälle med sitt kursut-
bud? Det ska den fortsatta avhandlingen ge en bild av genom att under-

                                                  
171 Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2003. (s 16 f)
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söka kursutbudets yrkesinriktning. En aspekt är de målgrupper man
vänder sig till.

Forskningsfrågan och skolformens förr och nu i ’talet
om’ – hur andra ser på folkhögskolan
Jag har som sagt, valt att fokusera yrkesinriktningen i kursutbudet som
ett konkret uttryck för vad folkhögskolan önskar bidra med i samhället
– och därmed ett uttryck för självidentiteten. Syftet är att försöka kom-
ma bakom det man säger genom att titta på vad man gör. Bakom orden
och idealbilderna av vad man borde göra framträder kanske något
annat, om man undersöker kursernas materiella inriktning. Hur kan
folkhögskolans identitet förstås genom kursutbudets spegling av sam-
hällsförhållanden och uppgifter som skolformen väljer att ta hand om?
Att välja arbetsuppgifter eller yrken som man förbereder sina elever
för, betraktar jag som en grundläggande existentiell fråga kopplad till
identiteten. Vilken samhällsroll ska man ha, vilka uppgifter berättigar
att man finns till?

Avhandlingens centrala problemställning är hur folkhögskolans
identitet framträder i kursutbudets yrkesinriktning. Men hur ska det
komplexa fenomen som folkhögskolans identitet är, i relation till det
likaså ytterst komplexa samhälle skolformen verkar i, beskrivas och
förstås? Här ovan har framkommit att den ideologiska profileringen
blivit allt viktigare. Därför vill jag rikta uppmärksamheten mot ett par
aspekter i kursutbudet när det presenteras i kurskataloger och berättel-
ser om verksamheten. Vilka bilder av underliggande ’ideologier’172, i
betydelsen mer allmänna idéer om hur samhället bör se ut och ordnas
(eller samhällsåskådningar), får man med fokus på de valda yrkes-
områdenas samhällsfunktion? Vilka ’ideologibilder’ framträder om
man betraktar skolornas målgrupper?

Nästa kapitel

I nästa kapitel presenteras hur samhällsteoretikern Anthony Giddens
tankar om självidentiteten och samhället i den senmoderna epoken ska
tas som utgångspunkt för att analysera folkhögskolans verksamhet och
identitet. Vilken är skolformens förhållande till yrkesinriktad utbild-
                                                  
172 Jag kommer framöver att använda ideologibegreppet i den allmänna betydelse av
samhällsåskådning som beskrivits ovan, om inte annat framgår av texten.
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ning och sin självbild? Hur framträder identiteten i den aktiva handling
som folkhögskolans erbjudande om utbildning är?
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Kapitel 3: Folkhögskolan i teoretisk
inramning

Giddens och folkhögskolan
Vad kan sociologen Anthony Giddens samhällsteoretiska tänkande om
självidentitet och de begrepp han använder, tillföra förståelsen av
folkhögskolans identitet? Hur kan hans samhällsanalys, som innefattar
såväl politik som socialpsykologi, användas som teoretiskt verktyg för
att analysera folkhögskolans yrkesinriktade verksamhet i det sen-
moderna samhället?

Poänger som jag ser är både hans försök att förena det individuella
med det samhälleliga, och att han ger olika perspektiv på det moderna
samhällets relationer. Frågan är hur man kan förstå identiteten och den
politik som växer fram i vardagen när samhällsförhållandena föränd-
ras. Inom folkhögskolan förs som i andra organisationer fortlöpande
diskussioner om verksamheten. En grundläggande fråga gäller vilka
(alternativa) kurser man ska välja att erbjuda och därför måste beslut
fattas som resulterar i att kursutbudet får ett visst innehåll. Det är rim-
ligt att anta att värderingar kolliderar och mer eller mindre allvarliga
intressekonflikter kan uppstå på flera nivåer, innan nya kurser startas
samtidigt som gamla kurser kanske tas bort. I denna mening är beslu-
ten politiska.

Giddens erbjuder ett teoretiskt förråd av begrepp om hur identiteter
påverkas av snabbföränderliga samhällsvillkor som av flera skäl ver-
kade passa i en analys av folkhögskolans identitet. För det första fann
jag, att även om han fokuserar individen och det personliga livet,173 så
föreföll begreppen användbara för att analysera identiteten även på
andra nivåer. Därför valde jag att i överförd betydelse, använda ’själv-

                                                  
173 Giddens. 1997.
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identiteten’ och dess mekanismer, för att belysa folkhögskolans iden-
titet, både skolformen som sådan, grupper av skolor med olika huvud-
män, och enskilda skolor. För det andra möjliggör begreppen att ana-
lysera folkhögskolornas idébärande (allmänt ideologiska) förankring
som drivkrafter för att göra det man tror på, och på samma gång ana-
lyseras som uttryck för identiteten. Ett tredje skäl är att teorin tar
hänsyn till det förflutnas betydelse, vilket är viktigt när det gäller en
institution som folkhögskolan med alla sina traditioner. Det fjärde men
grundläggande skälet slutligen, är utgångspunkten i relationen till sam-
hällsutvecklingen, som är viktig oavsett det gäller politiken, arbets-
marknaden eller andra för folkhögskolan viktiga externa faktorer. Där-
för kan den teoretiska ramen användas för att undersöka folkhög-
skolans samhällsroll i den tid som är. Många tvingande valsituationer
uppstår i verksamheten när omvärlden tränger sig på. Inte minst gäller
det frågor om den egna profileringen och den allmänna samhälls-
utvecklingen, men också olika konkurrerande samhällsintressen, ibland
formerade som olika intressegrupper i samhällspolitiska beslutssam-
manhang.

Folkhögskolan har flera drag, som gör identitetsfrågan motsätt-
ningsfull. Samtidigt som skolformen kan betraktas som en institution
som vilar på gemensamma grunder, så består den av många enskilda
enheter som driver sitt eget arbete. De enskilda folkhögskolorna är
individuella aktörer med stor självständighet i förhållande till stat,
kommun och olika lokala förhållanden, men också gentemot varandra.
Verksamhetens frihet är av intresse bland annat i relation till folkhög-
skolornas profiler.

Handlingar och strukturer i samspel –
struktureringsteorin
Struktureringsteorin med begreppen agency och structuration, handlar
om hur institutioner skapas, reproduceras och omvandlas i interaktion
mellan verksamma aktörer och strukturer. Aktörernas reflexiva själv-
betraktande och varierande tillgångar av materiella och personliga
resurser, används för att utveckla folkhögskoleverksamheten. Detta
sker i sammanhang där reglerande normer och andra resurser fungerar
som möjligheter eller begränsningar i olika grad vilket också innefattar
makt i mening av förändringskapacitet. Vi skapar våra sociala kontex-
ter även om vi är begränsade av dem.
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Agenternas aktiviteter eller verksamhet har sålunda att göra med
handlingsmöjligheterna i form av strukturerande resurser och refererar
till aktörernas kompetens och förmåga att agera (signifikans och legiti-
mitet). Det handlar om inflytande, att det man gör medför en skillnad
som syns i konsekvenserna av vad folkhögskolorna gör. Särskilt tydligt
blir det i händelser som skulle ha fått ett alternativt förlopp om aktören
hade agerat annorlunda. I aktiv verksamhet ges möjligheten att när som
helst ändra riktning i handlandet och göra något annat, om reella möj-
ligheter finns. Villkoren som gör sådana aktiviteter möjliga återskapas
över tid och rum i den sociala praktikens kontinuerliga aktivitets-
processer. Olika aktörers handlingsförmåga, eller den ’tysta kunskap’
som ingår i vad de gör i verksamhetens dagliga rutiner, står i fokus.174

Men folkhögskolan verkar i en samhällelig kontext i samspel med
andra aktörer som på olika sätt ingår i skolformens strukturerande
resurser. Huvudmän, regionala och lokala intressenter och statlig reg-
lering påverkar verksamhetsmöjligheterna på olika sätt. Detta vidrör
maktens struktur när det gäller grupper och organisationer samt staten,
politiken och styrelseskicket.175

Strukturernas dubbelkaraktär med ömsesidig påverkan konstituerar
struktureringen. Samtidigt som sociala strukturer bestämmer förutsätt-
ningar för handling, så leder mänsklig aktivitet till konsekvenser för
hur den sociala strukturen konstitueras. Folkhögskolan som institution
och socialt system, utgörs av relationer mellan verksamma aktörer eller
’kollektiviteter’ som reproduceras genom de sätt verksamheten organi-
seras i reguljära sociala praktiker, bland annat i yrkesinriktningen. De
enskilda folkhögskolorna är sociala system på en annan nivå men bärs
på samma sätt upp av hur de medverkande krafterna kanaliseras i kurs-
verksamhet. När struktureringen av sociala interaktioner eller rela-
tioner sker, ingår alltid tre element176: 1) att kommunicera mening,
2) utövande av makt, och 3) aktörernas reflexiva självbetraktelse och
bedömning av vad man gör. Folkhögskolorna och andra aktörer i deras
omgivning är i det perspektivet kapabla till självförståelse genom att
reflexivt betrakta sin verksamhet och inbyggda relationer. Deras före-

                                                  
174 Giddens. 1984. (s 2 f, 9, 14 ff, 25) Struktureringsteorin som presenterades första
gången 1976 hade 1984 fått en mer fast form.
175 Giddens. 1994.
176 Bryant & Jary. 2001. (s. 13)
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ställningar, inklusive det man tar för givet, om verksamheten får kon-
kreta konsekvenser.

Reflexiviteten innefattar både en verbaliserad (diskursiv) och en
praktisk medvetenhet (tyst kunskap) om vad man gör i kursverksam-
heten. Svårare än rationella skäl är kanske att i reflexiviteten få fatt i de
grundläggande motiven, det omedvetna, när man reflexivt betraktar
vad man gör.177

Yrkesinriktningens motiv – verksamhetsbeslutens
djupare nivåer
Vad som sker i det inre då en folkhögskola väljer en viss yrkesinrikt-
ning i sin verksamhet kan vi inte direkt betrakta, lika lite som vi i en
människa kan ’mäta’ drivkrafterna för handling. Man gör inte alltid
vad man säger, men det går inte heller alltid att säga vad man egent-
ligen gör. Därför måste vi söka efter något som kan representera det
fenomen som vi vill förstå bättre. Jag har valt att studera folkhög-
skolans yrkesinriktning som en representation av identiteten som moti-
vationskälla. Handlingar kan vara både förväntade och överraskande
oberäkneliga, ibland förefaller de välgrundade, ibland motsatsen. De
kan på ett påtagligt sätt understödja ett uttalat syfte, men förefaller
andra gånger snarast kontraproduktivt motverka sitt ändamål.

Giddens ’stratification model of the agent’178 underlättar att förstå
varför det är på detta sätt. Modellen beskriver tre nivåer eller skikt
inom aktören, en 1) reflexiv bevakning och 2) rationalisering av vad
man gör, samt 3) motivation för att handla.

Reflexiviteten, som utmärker vår tid, innebär en uppövad rutinmäs-
sig reflexiv bevakning av sina egna och andras handlingar. Men den
gäller också de sociala och fysiska sammanhang där man befinner sig.
Folkhögskolan övervakar i denna mening utvecklingen i samhället
utifrån sina intressen, bland annat rekryteringsfrågan och sina målgrup-
pers villkor, arbetsmarknaden och föreningslivet. Det handlar om att
ständigt göra revideringar mot bakgrund av ny information och kun-
skap, vilket både organiserar och förändrar det sociala livet.

I daglig verksamhet förväntas alla aktörer av omgivningen kunna
förklara det mesta av vad de gör, så också folkhögskolans aktörer på

                                                  
177 Bryant & Jary. 2001. (s. 12–13)
178 Giddens. 1984. (s 5–6); Giddens. 1997. (s 30 f)
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olika nivåer. Den teoretiska förståelsen av grunden för handling upp-
rätthålls i en kontinuerlig omärklig rationaliseringsprocess. Det som är
konventionellt i en folkhögskola, inom en grupp skolor eller folkhög-
skolan som skolform, tas för givet och behöver sällan försvaras. Det
som ’alla är överens om’ i en viss kultur är ju ’naturligt’. Men det som
avviker är lättare att ifrågasätta, förändring är alltid avvikande tills
andra följer efter och gör likadant. Till slut blir också detta ’naturligt’
och ’rätt’. Yrkesinriktad utbildning är ett mer eller mindre naturligt
inslag på olika håll inom folkhögskolan.

Men motivation handlar snarare om potentialen för handling, än
hur agenten kronologiskt fortsätter agera. Skäl refererar till grunden för
att göra något visst, medan motiv hänsyftar till de behov som manar till
handling. Det är bara i relativt ovanliga situationer som bryter mot ruti-
nen på något sätt, som motiv tenderar att direkt påverka hur handlingar
utförs. För det mesta tillhandahåller motiven översiktliga planer eller
program som inom sig tillåter en stor vidd av handlingar/agerande.
Mycket av vårt dagliga uppträdande är inte direkt motiverat.

För att sammanfatta visas att motivationen för att agera har sin
djupaste källa i behoven. En ständigt pågående rationaliseringsprocess
ingår i aktörernas handlingskompetens (förmåga och legitimitet). På så
sätt upprätthåller man en teoretisk förståelse om grunden för varför
man gör det man gör. Samtidigt sker en reflexiv bevakning, eller upp-
övad självobservation, av vad som händer eftersom inte alla handlings-
villkor är kända. Det man gör får också oavsiktliga konsekvenser. I den
reflexiva processen gör man avvikelserna begripliga, genom att ge dem
förnuftsskäl. Därefter integrerar man dem med sina motiv och till-
skriver dem ny betydelse, som nya handlingsvillkor för sitt fortsatta
agerande.

Självidentitetsmekanismer formar folkhögskolan
I en vidareutveckling av teorin betonas framväxten av nya själviden-
titetsmekanismer som är formade av modernitetens institutioner, men
som också i sin tur formar institutionerna. I fokus står självet och hur
förändringarna påverkar de mest personliga aspekterna i våra erfaren-
heter och det sociala livets karaktär. Det ska återigen understrykas att
mitt syfte inte har varit att undersöka enskilda individer även om jag
använder samma begrepp.
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Moderniteten måste förstås på institutionell nivå, men förändrar i
grunden det vardagliga sociala livet. De moderna institutionernas
omvandling är inte direkt sammanflätad med individernas tillvaro och
självet. Men den ömsesidiga förbindelsen blir allt starkare mellan
extentionalitet (utvidgning, utbredning) och intensionalitet (avsikt),
mellan globala påverkningar och personliga dispositioner.179

Hur folkhögskolan förhåller sig till olika arbets- och yrkesområden
betraktar jag som resultatet av en reflexiv självutvecklingsprocess, när
självidentiteten ställs på hårda prov i den snabba samhällsutvecklingen.
I vår tid påverkas folkhögskolans arbete bland annat av arbetslöshets-
problematiken och den moderna informations- och kommunikations-
teknikens intåg på så gott som alla samhällsområden. Som vi sett ovan
sker reflexiviteten på tre nivåer i form av: 1) reflexiv självbetraktelse,
2) rationaliserad teoretisk förståelse, samt 3) behovsstyrd motivation.

Tre särskilda samhällsfenomen som Giddens identifierat och några
ytterligare begrepp som hör ihop med dem presenteras i följande av-
snitt. Begreppen ska användas för att i yrkesinriktningen analysera
motiv och intentioner i verksamhetens utveckling mot bakgrund av
samhällets omvandling. Tanken är att folkhögskolans identitet(er) då
kommer att framträda. Samtidigt med de teoretiska utgångspunkter och
perspektiv som studien vilar på, tecknas en referensram för den fort-
satta framställningen och analysarbetet.

Reflexivitet, självidentitet och livspolitik – tre
fenomen i det moderna samhällets folkhögskola
Giddens framhåller att den institutionella reflexiviteten och självets
reflexiva projekt är medel att hantera det moderna samhällets risker
och existentiella dimensioner med osäkerhet på alla livsområden. Det
gäller såväl institutioner, som enskilda organisationer och individer.
Särskilt globaliseringen samt ökningen av sådana processer och meka-
nismer som gör den möjlig skiljer det moderna från det tidigare tradi-
tionella samhället.180

                                                  
179 Giddens. 1997. (s 9–10)
180 Tre drag i det senmoderna samhället är: 1) globaliseringen, 2) en omorganisation
av tid och rum som skapar förutsättningar för de globala systemen att fungera, samt
3) frikopplings- eller urbäddningsmekanismer som ’lyfter ut’ sociala relationer,
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De tre modernitetsfenomenen ska nu appliceras på folkhögskolans
verksamhet. Reflexiviteten i det moderna samhället är det första, och
har redan behandlats ovan. Självidentitetens utveckling i ett snabb-
föränderligt samhälle som åter aktualiserar de existentiella frågorna, är
det andra. Det tredje är utvecklingen av det Giddens kallar för livspoli-
tik, de konsekvenser som det nya får som grund för individuella hand-
lingar. Livspolitiken inrymmer de val av medel som folkhögskolorna
väljer för sin självutveckling och utgör basen för aktiva handlingar och
val man tvingas göra för att uppnå sina mål.181

Skolformen och många enskilda folkhögskolor som
aktörer
Bakom skolformens politik att erbjuda ett visst kursutbud, ser jag folk-
högskolan som en aktiv aktör. Den egna handlingspolitiken kommer
till uttryck i yrkesinriktningar som olika folkhögskolor väljer att erbju-
da i kursutbudet och målgrupper man vänder sig till i rekryteringen.
Bakom det man gör finns drivkrafter som kan antas bottna i den egna
identitetens vem man ’är’. Men vi är inte det vi är för alltid utan det vi
gör oss till, vilket också gör oss ansvariga för den självidentitet som vi
skapar. Folkhögskolan reflekterar över sin verksamhet och det om-
givande samhällets villkor för att försöka knyta ihop de egna inre vill-
koren, eller självet, med omvärlden. Motsvarande gäller de enskilda
folkhögskolorna när de som aktörer står fria att fatta sina egna beslut
om vad de vill göra. För att skilja mellan skolformens och enskilda
skolors kännemärken, kommer jag framöver att benämna kännetecken
som karaktäriserar skolformen som helhet, som särart – och skillnaden
mellan enskilda folkhögskolor eller grupper av skolor med olika typer
av huvudmän, som ’egenart’.182

                                                                                                                        
omkombinerar och återaktiverar dem tvärs över tid och rum, på helt andra platser i
andra sammanhang. Giddens. 1997. (s 24 ff, s 27 f)
181 ’Livspolitik’ är politik både i den vida meningen ovan och i den snäva betydelse
som har med beslutsprocesser inom stat och regering att göra. Giddens. 1997. (s 266)
182 Begreppen särart och egenart används i den fortsatta avhandlingen som sorterings-
begrepp, och inte med essentiell innebörd som fast egenskap. Särart används för att
benämna gemensamma kännetecken för hur institutionen folkhögskolan framstår i sin
helhet. Begreppet egenart används på motsvarande sätt som benämning på egenska-
per som skiljer enskilda folkhögskolor, eller grupper av skolor med samma typ av
huvudman, från varandra.
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Studiens tankestruktur i tio begrepp
De tre övergripande begreppen som håller ihop framställningen har
redan introducerats; reflexivitet, självidentitet och livspolitik. Integre-
rat i dessa begrepp ska nu övriga sju presenteras här nedan. Begreppen
numreras fortlöpande i den kommande texten. Den teoretiska ram som
ritas upp ska nyttjas för att beskriva folkhögskolans inre och yttre
sammanhang och förstå drivkrafterna för skolformens utveckling och
identitet. Andra begrepp kommer på grund av språkbruket i det
perspektiv jag valt att dyka upp mer allmänt i texten men ska inte
lyftas fram på annat sätt.

Reflexivitet

Det som skiljer identitetsskapandet i det senmoderna samhället från det
traditionella samhällets, är den uppövade självobservation som är nöd-
vändig på grund av snabba förändringar. Både inom folkhögskolan och
i samhällspolitiken (omvärlden) sker överväganden om skolformens
roll och funktion i det samhälle man verkar i. Den 1) institutionella
reflexiviteten involverar aktörerna på alla nivåer i samhället, staten,
myndigheterna, intresseorganisationerna med flera. Utifrån begreppet
2) självets reflexiva projekt ska avhandlingen synliggöra enskilda folk-
högskolors relation till samtidens arbetsuppgifter (samhällsförhållan-
den) genom att undersöka yrkesinriktningen i kursutbudets innehåll.
Kursutbudet betraktas som en 3) biografisk självberättelse, som å ena
sidan handlar om institutionen folkhögskolan och å den andra om folk-
högskolor med olika typer av huvudmän (grupper respektive indi-
viduella skolor). Biografin skrivs ’genom att levas’, med ständigt nya
beslut. En fundamental aspekt av modernitetens institutionella reflexi-
vitet är 4) historiciteten – man använder historien för att skapa historia.
I den reflexiva processen tillägnar man sig det förflutna, som filtreras
genom föreställningar om framtiden, för att skapa den man vill bli. På
så sätt förbinds framtidsprojekt med tidigare erfarenheter på samman-
hängande sätt.183

                                                  
183 Giddens. 1997. (s 254)
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Självidentitet

Självidentiteten inkluderar den kognitiva komponenten i personlig-
heten, och det nya är framtidsorienteringen. 5) Självidentiteten måste
skapas, förändras och bevaras reflexivt, i förhållande till det sociala
livet som oavbrutet förändras, både lokalt och globalt. Med själv-
identitetens berättelse bygger, och återbygger, vi en positiv samman-
hängande identitetskänsla. 6) Existentiella frågor aktualiseras ständigt
och är giltiga också för att skapa förståelse om folkhögskolans identitet
såväl på institutionell som individuell skolnivå. Kursinnehållets inrikt-
ning mot samhällets arbetsuppgifter och målgrupper undersöks särskilt
med sökljuset på frågor som kan ha existentiell betydelse. Genom
reflexiviteten skapar styrande samhällspolitiker och folkhögskolans
verksamhetsansvariga sina respektive bilder av samhällsutvecklingen.
Dessa kan man anta, skapar i sin tur mer eller mindre skilda förvänt-
ningar på såväl utbildningssystemets som folkhögskolans roll. Förvänt-
ningar som i sin tur torde påverka hur folkhögskolan upplever sig själv
och sina möjligheter att uppnå 7) självförverkligande i mötet med om-
givningen. Självförverkligande innebär att balansera mellan möjlig-
heter och risker. För att förverkliga självet måste man fatta många mer
eller mindre svåra beslut. Dessa ’livsbeslut’ blir medel för självför-
verkligande, men påverkar samtidigt självidentiteten.

Livspolitik

Olika aktörers livspolitik handlar om sådana (livs)beslut. Den identi-
tetsgrundade reflexiviteten skapar en bas för handling, som blir olika
beroende på vilken samhällsposition man har och därmed skilda pers-
pektiv. Aktörernas respektive bilder av samhället och folkhögskolornas
möjligheter och begränsningar får betydelse för deras vägval. Begrep-
pet 8) livspolitik innefattar politik både i snäv och i vid mening. Därför
kommer livspolitiken till uttryck såväl i utredningar, propositioner, för-
ordningar och andra offentliga texter om folkhögskolan, som i kurs-
kataloger och jubileumsberättelser och annat material som produceras
inom skolformen själv. I sådana berättelser har jag sökt efter hur folk-
högskolan, med det jag benämner kurspolitik, försöker möta samhälls-
utvecklingen genom att inrikta sig mot vissa särskilda arbetsuppgifter i
samhället. Vilka 9) livsstilssektorer, eller det jag kallar yrkessektorer
(yrkesområden), väljer skolformen och de enskilda folkhögskolorna att
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bedriva? Jämsides med folkhögskolans egen kurspolitik speglar folk-
högskolepolitiken den identitet som staten vill tillskriva skolformen.
Giddens begrepp 10) avgörande tidpunkter (eller kritiska situa-
tioner),184 står här för att något särskilt sker, som får avgörande konsek-
venser för yrkesinriktningen i folkhögskolans kursutbud. Exempelvis
beslut i samhällspolitiken eller arbetsmarknadsförändringar.

Frågan jag ställt till texterna som undersökts är hur sådana för folk-
högskolan särskilt betydelsefulla tillfällen sett ut. ’Avgörande’ händel-
ser stör rutinerna, och ofta på ett genomgripande sätt. Man tvingas om-
pröva fundamentala aspekter för sin existens och sina framtida projekt.
Det är svårt att hantera dessa situationer utan moraliska och existen-
tiella överväganden. Belägenheten kan inte enbart hanteras i termer av
eventuella risker eller inskränkas till bedömningen av vilka handlings-
möjligheter man har tekniskt sett. Folkhögskolan konfronteras till
exempel med frågor om sin samhällsroll och vilka värderingar man
bygger sin verksamhet på. Giddens framhåller att även politikens vill-
kor, har ändrats i det senmoderna samhället, bland annat därför att
ideologierna förlorat i betydelse.185

Sammanfattande om avhandlingens teoretiska
utgångspunkter och den reflexiva självidentiteten
De tio begreppen ovan är både utgångspunkten för den empiriska
undersökningen av verksamheten i kursutbudet och ett raster för att
tolka resultatet. Den reflexiva självidentiteten är avhandlingens vikti-
gaste teoretiska verktyg för att förstå folkhögskoleidentitetens olika
framträdelseformer. Folkhögskolans reflexivitet ställer samhällets syf-

                                                  
184 ’Fateful moments’ är översatt med ’ödesdigra ögonblick’, men jag använder
’avgörande tidpunkter’ eller ’kritiska situationer’ (händelser). Giddens diskuterar
’återkomsten av det undertryckta’ i samhället och pekar ut några sociala omständig-
heter där detta sker. En av de väsentligaste är ’avgörande tidpunkter’, som exempli-
fieras med födelsen och döden. De flesta övergångsperioder i livet representerar till-
fällen när yttre omständligheter tvingar individer att konfronteras med existentiella
frågor omöjliga att fly ifrån. Giddens. 1991. (s 202)
185 När det gäller samhällsförändring pekar Giddens ut Europas miljörörelse som
modellen för den ’efter-ideologierna’-politik han förordar som en tredje väg, i en tid
när ’högern’ går åt vänster och ’vänstern’ åt höger. Även det globala och lokala blir
på samma sätt sammansnodda, omöjliga att särskilja. Bryant & Jary. 2001. (s 202,
206 f)
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ten, förväntningar och krav i relation till hur man själv vill bedriva
verksamheten, enligt sina egna värden. I traditionella samhällen konsti-
tuerades identiteten av riter. Det nya med självidentiteten är siktet mot
framtiden, och den automatiserade observationen av sig själv och de
sammanhang man ingår i som är nödvändig när identiteten skapas.
Genom reflexiviteten och historiciteten utvecklas olika framtidsstra-
tegier som hämtar näring från inre drivkrafter för självförverkligande.
De strategier som man väljer vidareutvecklar/formar i sin tur själviden-
titeten. Man kan anta att olika folkhögskolor orienterar sig utåt
samhället på olika sätt och samtidigt lyssnar till sin egen inre röst och
de värden man eftersträvar. I så fall kommer verksamheten att ges
olika materiellt innehåll och i och med det även uttrycker olika värde-
ringar som uttryck för den egna folkhögskoleidentiteten.

Syfte och frågeställningar i nästa kapitel

Efter den historiska beskrivningen av folkhögskolan i sin samtids sam-
hälle i förra kapitlet och undersökningens teoretiska inramning här
ovan, så ska vi nu söka efter skolformens självidentitet i kursverksam-
hetens inriktning. I nästa kapitel presenteras syfte och frågeställningar.
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Kapitel 4: Yrkesinriktningens kontext,
avhandlingens syfte och frågeställningar

Kursinnehållet som uttryck för folkhögskolans
identitet
I folkhögskolan gäller valet av livsstil exempelvis att erbjuda person-
lighetsutveckling, medborgarbildning eller ägna sig åt behörighets- och
kompetensgivande utbildning. Inte så sällan ställs syftena emot var-
andra och förefaller orsaka problem med identiteten. För folkhög-
skolorna, och då inte bara rörelseskolorna, innebär det att man måste
överväga vad man vill arbeta med och därmed vilka budskap man med
sitt livsstilsval önskar överföra till sina elever. Den verksamhet som
enskilda skolor väljer kräver överväganden, som (får man anta) bottnar
i vem man vill vara. Då krävs att man ständigt reflekterar över vad
man själv gör – men också hur samhällsvillkoren ser ut för de elever
man vill rekrytera.

I min tidigare forskning kunde jag konstatera att folkhögskolan för-
bereder eleverna både för yrken som redan finns och för nya yrkes-
områden. Nya kurser föreföll svara mot nya behov i samhället.186 Kur-
ser utvecklas av enskilda folkhögskolor och emellanåt i samverkan
mellan grupper av skolor. Ibland initieras utvecklingsprojekt politiskt i
avsikt att sprida goda exempel genom särskilda resurser. Men utveck-
ling sker inte i ett vakuum – skolformen verkar i tidens samhälle samti-
digt som människor bär upp de olika organisationerna. Människor som
alla lever under unika villkor samtidigt som de delar samma värld, om
än inte samma verklighet.

                                                  
186 Jfr SOU 1989:97, som beskriver ökningen av antalet speciallinjer och yrkes-
utbildningar i folkhögskolan.
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Utbildning för samhällets arbetsuppgifter
Samhället använder utbildning för att organisera, skapa och förändra
det sociala livet, både med allmänna kunskaper och yrkesinriktade
färdigheter. Med ett så förenklat sätt att beskriva utbildningens kom-
plexa samhällsroll, utgör folkhögskolan inget undantag. Skolformen
används på olika sätt som ett instrument för att tillföra och revidera
kunskaper som behövs på olika samhällsområden. Giddens framhåller
att arbete i alla kulturer är basen för det ekonomiska systemets produk-
tion och distribution av varor och tjänster. I alla samhällen utförs emel-
lertid det betalda arbetet av en minoritet av befolkningen. Samtidigt
sker en ansenlig mängd obetalt arbete utanför arbetslivet.187 När jag i
avhandlingen talar om arbete och yrken, så inkluderar jag såväl kvin-
nors obetalda arbete i hemmet, eftersom det likaväl kunde vara betalt
hos någon annan, som olika former av frivilligarbete i samhället.

Struktureringsteorin fokuserar den dynamiska relationen mellan
samhället och individerna och att man tvingas skapa sina sociala sam-
manhang där man befinner sig. Ingen kommer undan att välja sin väg.
Genom reflexiviteten menar Giddens att aktörerna har stor kunskap om
den sociala verkligheten. Senare har han fokuserat möjligheterna att
bidra till samhällsförändringar. I det perspektivet kan man undra hur
skolformen möter efterfrågan på utbildning för arbete, som ska utföras
på olika håll i samhället. Folkhögskolan betraktas i avhandlingen som
aktivt reflekterande och handlande i relation till sitt komplexa samhälle
i olika tider. Arbetsinsatser efterfrågas av arbetsmarknaden och sam-
hällslivet i övrigt, men svarar även mot omsorg och försörjning av
familjen. Somligt regleras på samhällspolitisk nivå, exempelvis vilka
välfärdstjänster som ska utföras och i vilka former. Arbetsmarknaden
brukar uppdelas i en privat och en offentlig sektor. Olika yrkesområ-
den hör mer eller mindre hemma inom dessa områden. Signaler kom-
mer således från många håll om att utbildning behövs för att utföra
vissa arbetsuppgifter, signaler som också når folkhögskolan som
utbildningsanordnare.

Staten förväntar sig mer eller mindre uttalat att beredskapen att
möta olika utmaningar som samhällsekonomin utsätts för ska öka med
olika utbildningssatsningar. Folkhögskolan har bland annat fått extra
resurser som motiverats av arbetslöshetens samhällskonsekvenser. För

                                                  
187 Giddens. 1994. (s 417 ff)
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att förstå förväntningarna på folkhögskolans roll i samhällets sociala
förändringsprocesser, så kan vår samtids offentliga samtal om frivilligt
arbete vara en viktig ledtråd. Det befinner sig mellan det privata och
det betalda yrkeslivet och kan också ingå i en försörjningsstrategi.
Eftersom folkhögskolan med rörelseanknytningen står nära många
ideella organisationer är det på sin plats att fundera över vad begrepp
som det civila samhället, ideell verksamhet och den tredje sektorn
innebär. Alla tre begreppen används i samhällsdebatten för att peka ut
var ideella krafter verkar, men utgår från skilda synsätt och fokuserar
olika aspekter av ’folkhushållets’ arbetsuppgifter.

Enligt min tolkning, så fokuserar formuleringen det civila samhäl-
let på, att frivilligarbete sker i privatlivet och att det är individernas
initiativ och eget ansvar som samhället behöver. När man talar om
ideell verksamhet, så är det idéer som drivkraft för engagemang som
ställs i fokus, frivilligarbetet utförs ofta som föreningsarbete med
gemensamma krafter. Arbetet sker utanför arbetsmarknaden och för de
flesta utan betalning eller till låg ersättning, i förlängningen ligger att
den goda saken i sig är nog lön för mödan. Begreppet den (informella
eller) tredje sektorn pekar på att den informella ekonomins arbete även
kan ingå som en del i människors försörjningsstrategi. Största betydel-
sen har den för fattigare grupper, och i områden med hög arbetslös-
het.188 Det handlar om alternativa sätt att göra ekonomi av sina presta-
tioner genom arbetsbyte, tjänster och gentjänster eller annat. Sistnämn-
da tangerar det som brukar kallas svart arbete eftersom det handlar om
arbete med ekonomisk kompensation som inte beskattas eller i övrigt
undanhålls offentlig insyn eftersom arbetet sker i en gråzon i samhälls-
ekonomin.189 Det sker sålunda processer som för ut verksamheter ur
sfären för lönearbetet.190

Anställningar på den primära arbetsmarknaden erbjuder goda
arbetsvillkor i det privata näringslivets och offentliga sektorns stora
företag och organisationer. På den sekundära arbetsmarknaden erbjuds
osäkra anställningar, deltidsarbete och sämre arbetsvillkor. Och den
tredje arbetsmarknadssektorn erbjuder sålunda inga anställningar alls.
Eftersom folkhögskolan är bärare av det fria och frivilliga medbor-
                                                  
188 Giddens. 1994. (s 426)
189 På grund av den ökande arbetslösheten utvecklas en ’tredje sektor’ världen runt.
Se t ex Rifkin. 2001.
190 Holmer & Karlsson (red). 1991. (s 7 f)



Inger Landström

- 86 -

garskapets traditioner, så kan man anta att frivilligarbetet också gestal-
tas på något sätt i kursutbudet.

Avhandlingens yrkesinriktning
Forskningsfrågan som jag valt för avhandlingen gör det viktigt att
understryka min utgångspunkt, att arbete inte bara betyder lönearbete
eller egenföretagande. Giddens definierar ’yrke’ eller jobb som löne-
arbete, och ’arbete’ som fysiska och mentala ansträngningar att utföra
arbetsuppgifter som innebär att producera varor och tjänster som ska
uppfylla mänskliga behov.191 Den innebörd jag ger begreppet yrkes-
inriktning i undersökningen av kursutbudet, ligger någonstans mitt-
emellan. Att undersöka yrkesinriktningen betyder här, att jag fokuserar
kursutbudets innehåll med sikte på arbetsuppgifter, eller ansträng-
ningar för att uppfylla folkhushållets behov av utfört arbete. Där inräk-
nas även mer allmänna ämnen utifrån hur de bär i riktning mot sådana
uppgifter, utan hänsyn till om de formellt klassificeras som yrkes-
utbildning eller ej. Idealt sett skulle arbetet vara betalt, men jag
använder i detta sammanhang begreppet yrke oavsett om arbetet är
betalt i praktiken. Däremot ingår det som del i samhällets försörjning.

Identiteten ska uttolkas som mönster eller prototyper för olika
yrken, som i kursutbudets innehåll speglar och representerar olika
sidor av folkhögskolan. Dessa yrkesroller har skapats genom att de
ämnen som förekommer delas in i kategorier utifrån sitt allmänna
’yrkes’-innehåll. Idealtypiskt skulle de ämneskategorier som jag ska-
par, och benämner yrkesroller, kunna utföras inom relationen till en
arbetsgivare och som lönearbete, eftersom det ytterst gäller hur med-
borgarna organiserar sitt samhälle. Det kategoriserade arbetet är knutet
till en roll där yrkesutövaren är utbytbar, både i relationen till arbets-
givaren och övriga sociala relationer i arbetet. Men med utgångspunkt i
formellt lönearbete så skulle inte studien komma åt just någonting av
den yrkesinriktade verksamheten i folkhögskolan, eftersom det mesta
av yrkesinriktningen inte har formell yrkes- eller professionsstatus.

                                                  
191 Trots att Giddens framhåller arbete som basen för det ekonomiska systemet i alla
kulturer, så definierar han yrke som ’lönearbete’. Han framhåller att det traditionellt
obetalda hemarbetet utfört av kvinnor är av mycket stor betydelse för ekonomin som
helhet och uppskattas till mellan 25–40% av värdet som skapas i industriländerna.
Giddens. 1994 (s 396). Giddens. 1998 (s 343 f, 363).



Kapitel 4

- 87 -

Huvudmännens kärnverksamhet gäller också ofta frivilligarbete i sam-
hället. Många ämnen är därutöver inriktade mot arbete som från tid till
annan ingått i det domestika (hushålls-)arbetet, och som därför skulle
hamna utanför min studie.192 Jag har sökt efter hur yrkesinriktningen
skiljer sig åt mellan folkhögskolor med olika huvudmän, alltså i det
som är olika inom skolformen. Att välja arbetsuppgifter som man för-
bereder sina elever för betraktar jag som en grundläggande existentiell
fråga kopplad till identiteten. Vilka samhällsuppgifter berättigar att
man finns till? Vilken samhällsroll ska man ha?

Yrkesinriktningen som svar på existentiella frågor
Hur möter olika huvudmäns skolor det som efterfrågas? Försöker folk-
högskolorna förverkliga sig själva genom sin profil och utifrån den
ideologi som huvudmannens verksamhet grundar sig på? Vilka sam-
hällsförhållanden vill man vara med och förändra, i vilka samhälls-
sektorer vill man delta i arbetet?

Ett sätt att försöka ta reda på hur det förhåller sig är, att dels under-
söka skolformens särart – hur karakteristiska kännetecken framträder
för skolformen som helhet och skiljer sig från andra skolformer – och
dels hur skolor med olika huvudmän med sitt kursinnehåll utmärker sin
egenart – hur skolorna skiljer sig från varandra. Ger yrkesinriktningen
löften om att ta sig an vissa särskilda arbetsuppgifter som behöver
utföras inom olika samhällsområden – löften som på något sätt är
rotade i institutionen folkhögskolans själv, eller förankrade i enskilda
skolor och deras respektive huvudmäns intressen (ideologi i allmän
mening)? Följer folkhögskolorna någon viss logik när man väljer
yrkesområden att ägna sig åt (olika sociala praktiker)? I de samhälls-
sektorer man vänder sig till (rummet)? Och i förhållande till tiden, sin
egen historia och kultur (biografiska självberättelsen)?

Med hänvisning till Giddens, så besvaras existentiella frågor om
vem man är, och vill vara, till största delen genom handlingar. Och hur
de existentiella frågorna besvaras (vad man gör), blir i sin tur av största
                                                  
192 Jfr Karlsson. 1986. Författaren avhandlar begreppet arbete, dess definitioner,
ideologier och sociala former. För att upptäcka samband mellan arbetsformer som
kan ligga långt från varandra och skiljelinjer svåra att upptäcka, föreslås att olika
arbetsformer särskiljes genom att de ’innebär olika sociala relationer inom nödvän-
dighetens sfär’ och operationaliseras i arbetskategorier. Författaren hänför därvid det
domestika arbetet till lönearbete. (s 42–44, 70, 72)
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vikt för identitetens utveckling.193 Folkhögskolans yttre framtoning av
vem man är och vill vara visar sig i kursutbudet. Samtidigt påverkas
och formas den inre upplevelsen av sin identitet av den verksamhet
man själv bedriver. Som en följd av folkhögskolans reflexiva projekt
och strävan efter självutveckling växer kurspolitiken fram. Det handlar
med andra ord om sambanden mellan reflektion, inre motiv och hand-
ling, som i form av kurspolitik konkretiseras i kursutbudet (vad man
gör). Förutsatt att det nu är på detta sätt, vad berättar i så fall skol-
formens och de olika folkhögskolornas motivstyrda handlingar (yrkes-
inriktningen i kursutbudet) om identiteten?

Syfte: Att söka skolformens identitet i det som
är olika
Avhandlingens huvudsyfte är, att skapa en bild av folkhögskolans
identitet i kursutbudets yrkesinriktning. Som redan framkommit utgår
jag ifrån, att skolformens reflexioner om omvärlden och vad man själv
önskar bidra med i samhället följs av en mer eller mindre medveten
kurspolitik. Kurspolitiken omsätts i sin tur mer eller mindre tydligt i
det kursinnehåll som bjuds ut. Vad jag avser att göra är att uttolka
identiteten i de olika yrkesområden som framträder genom kurs-
utbudets innehåll. Mitt tillvägagångssätt är att söka efter hur yrkes-
inriktningen skiljer sig åt mellan folkhögskolor som har olika huvud-
män. Alltså i det som är olika inom skolformen.

I folkhögskolans komplexa ägarbild är förhoppningen att hitta
uttryck för det unika, men också i och med detta en bild av helheten.
Varje bild är ju uppbyggd av många färger och tar man bort en färg
blir bilden mindre nyansrik. Genom olikheterna är tanken att också det
som är gemensamt för skolformen ska framträda. Åsikter och stånd-
punkter om hur ett bra samhälle ser ut och bör ordnas kan vara tydligt
uttryckta som i de traditionella folkrörelserna. Men värderingar och
prioriteringar kan också, menar jag, utläsas mer allmänt i samhällets
(arbets)uppgifter som tas om hand i folkhögskolornas yrkesinriktning.
Det är genom att fokusera skolformens beteende på detta område som
jag ska undersöka och uttolka identiteten. Det centrala vid tolkningen

                                                  
193 Giddens. 1997. (s 61–71)
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är relationen mellan huvudmännens allmänt ideologiska utgångspunk-
ter och vilka samhällsområden deras skolor arbetar med.

Men även omvärldens syn på vad folkhögskolan är och borde vara,
bör rimligen påverka skolformens identitet. Staten är en viktig aktör i
omvärlden som med politiska beslut och ekonomiska medel har makt
att sätta ramar för verksamheten. Med det som utgångspunkt kan man
också anta att synen på folkhögskolans identitet kommer till uttryck i
statens folkhögskolepolitik, som därför ska undersökas med skolfor-
mens samhällsroll i centrum.

Hur framträder folkhögskolans identitet i kursutbudet?
Huvudfrågan gäller således folkhögskolans identitet som den fram-
träder i yrkesinriktningen. Ur perspektivet att veta vem man är i en
viss tid, och vart man är på väg, så ligger identiteten inbäddad i verk-
samheten som en slags strävansriktning, ibland fördold även för dem
som befinner sig mitt i den. Därför är min avsikt att söka identiteten i
skolornas profilering och yrkesinriktning, och hur den förändras i rela-
tion till samhällets utveckling. Samtidigt är målsättningen att förstå hur
identiteten skapas, eller produceras.

Kursinnehållet ses som en väg till självförverkligande och avhand-
lingsfrågan formuleras så här:

Hur framstår folkhögskolans självidentitet i kursutbudets
yrkesinriktning (när kurspolitiken omsätts i handling)?

Men avhandlingsfrågan måste omformuleras till undersökningsfrågor
som kan användas för att undersöka kursutbudet empiriskt. Undersök-
ningsfenomenet ’identiteten’ är som sagt i allmänhet varken uppenbar
eller lättillgängligt öppen att beskåda.

Därför har jag valt att söka efter självidentiteten i verksamheten, i
det som skolformen gör. Men det handlande som jag här studerar
representeras i språklig form i kursutbudet. Det är när kursutbudets
’yrkesroller’ sätts i rörelse i samhället som handlingens konsekvenser
blir synliga. Å ena sidan ska jag undersöka den roll som skolformen
tilldelas av staten, eftersom det är viktigt för identitetsupplevelsen hur
man blir sedd av andra. Samtidigt är staten en viktig aktör i samman-
hanget. Å den andra sidan ska jag undersöka skolformens och enskilda
skolors yrkesinriktning, eftersom de egna handlingarna är grundläg-
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gande såväl för upplevelsen av den egna identiteten som för identitets-
utvecklingen. Dessutom är det på så sätt man visar sig inför andra.

Två teoretiska utgångspunkter för studiens utformning
Kursutbudet ska undersökas utifrån två teoretiska utgångspunkter. För
det första den institutionella reflexiviteten som övervakar och tar in
(inkluderar) omvärlden i folkhögskolans verksamhet och ger yrkes-
inriktningen legitimitet. För det andra den reflexiva självidentitetens
manifesta avtryck i yrkesinriktningen som visar på vilket samhälls-
arbete som anses berättigat. Det gäller skolformens mer existentiella
dimensioner och samhällsarbetets betydelse i relation till skolformens
och enskilda skolors ’själv’, eller egna karaktäristika.

Undersökningens tre perspektiv som forskningsfrågor
I framställningen ska självidentiteten undersökas och tolkas med fokus
på yrkesinriktningen i kursutbudet, ur tre perspektiv i var sitt kapitel.
De två första handlar om legitimiteten i förhållande till omvärlden och
det tredje gäller hur berättigad verksamheten framstår i förhållande till
folkhögskolorna själva. Tre forskningsfrågor har formulerats:

A) Yrkesinriktningens legitimitet – den institutionella reflexivitetens
fokus:

I) Vilken samhällsroll åläggs folkhögskolan i de senaste 30 årens
folkhögskolepolitik? Primärt granskas statliga dokument från
perioden 1970–2000. (kapitel 6)

II) Vilka arbetsuppgifter i samhället erbjuder sig folkhögskolor att
förbereda sina elever för genom kursutbudet? Kursutbudet 1972
och 2000 studeras i de gemensamma kurskatalogernas ämnes-
register över samtliga folkhögskolor. (kapitel 7)

B) Yrkesinriktningens berättigande – den reflexiva självidentitetens
fokus:

III) På vilka grunder väljer folkhögskolorna yrkesinriktningar uti-
från vem man är i relation till huvudmannaskapets inre kriterier
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och den yttre samhällsförankringens geografiska förhållanden
(’reflexivitet’ och ’kurspolitik’ med ’självförverkligande’ som
syfte)? Här undersöks 10 utvalda folkhögskolor sedan starten i
jubileumsberättelser och liknande material om deras historia.
(kapitel 8)

C) Slutligen ställs en mer övergripande fråga: Hur görs, eller skapas
identiteter? I detta avslutande kapitel diskuteras processer där identi-
teter skapas. (kapitel 9)

De två första frågorna handlar således om yrkesinriktningens legiti-
mitet i relation till omvärlden. Kapitel 6 ställer legitimiteten i statens
ögon, eller vad staten förväntar sig av skolformen, i centrum. Data-
materialet i denna del har varit offentliga texter och utredningar. I
kapitel 7 gäller det vilka arbetsuppgifter i samhället som folkhögskolan
själv visar är legitima att arbeta med, vilket har undersökts i ämnes-
registren i ett antal kurskataloger från olika år.

I det tredje perspektivet slutligen, är tanken att söka folkhögskolor-
nas ’själv’ i egna ’värden’, och det som framstår som berättigat sam-
hällsarbete (inre motiv förutsätts styra kurspolitiken). Här gäller att
analysera om det finns motiv som har varit stabila över tid. Samhälls-
arbetets inriktning antas grundas på enskilda folkhögskolors strävan att
bidra med något visst i samhället för att förverkliga sig själva. Här
undersöktes olika slags biografiska självberättelser med tolkningens
sikte inställt på vilka ’existentiella frågor’ som ser ut att berättiga
skolornas val av yrkesinriktning.

Nästa kapitel om undersökningens metoder

I det följande metodkapitlet ska vi få ta del av hur avhandlingsarbetet
har gått till. Vilka metoder har använts? Vilket datamaterial har under-
sökts? Hur har olika datakällor nyttjats?
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Kapitel 5: Metodteori och tolkningsram

En kvalitativ metodansats
I det här kapitlet presenteras avhandlingens metodiska förutsättningar.
Min studie har utförts enligt en kvalitativ metodtradition, men med
kvantitativa inslag. Avhandlingens syfte är att gestalta folkhögskolans
identitet genom att systematiskt skapa en bild av relevanta egenskaper
i kursutbudets yrkesinriktning. Jag ger emellertid ingen berättelse om
hur det faktiskt är, utan hur folkhögskolorna presenterar sig själva i sitt
kursutbud, vilket måste understrykas från början. Den bild av folkhög-
skolans identitet som framkommer bygger på observation av folkhög-
skolans egna handlingar, eller vad man själv gör, och som represen-
teras av yrkesinriktningen som identitetsavtryck i kursutbudet. Som
skolform är folkhögskolan en av människor skapad kulturprodukt. Där-
för, menar jag, att skolformen i överförd mening har avsikter, som kan
undersökas i verksamhetens innehåll. Enligt min teoretiska ram skapas
självidentiteten genom att självets egna mål anpassas till omvärlden
och omsätts i reflexiva handlingar.

Forskningsfrågan omfattar sådana ständiga sociala processer och
sammanhang, i vilka identiteter formas i relationerna med andra. Ett
aktörsperspektiv gör det möjligt att öka förståelsen för, såväl de enskil-
da folkhögskolorna och skolformen i sin helhet, som förbindelsen med
staten, vilket motiverat att jag valt en kvalitativ forskningsstrategi.194

Tio folkhögskolor har valts ut för närmare granskning. Fallstudien som
metodstrategi är särskilt användbar om man vill förstå komplexa

                                                  
194 Valet av metod bör ske utifrån karaktären på det som ska undersökas. Se t ex
Holme & Solvang. 1991. (s 84–85)
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sociala fenomen, men också för att på meningsfullt sätt studera indi-
viduella livsförlopp och organisationsprocesser.195

För att representera det komplexa samspelet mellan folkhögskole-
identitetens yttre och inre framträdelseformer, så har jag hämtat mina
data i olika typer av textmaterial och kategoriserat variationerna på
olika ledder. Det handlar delvis om ett upptäckande arbetssätt, för att ta
fram olika mönster för hur folkhögskolorna utifrån skilda förutsätt-
ningar vänder sig till samhället runtomkring.196

Inspiration från etnografiskt tänkande

Tillvägagångssättet med en kombination av idéer och procedurer, är i
vissa stycken inspirerat av etnografiskt tänkande. Främst då data-
insamlingen, kombinationen av källor och den successiva planeringen
och flexibiliteten att angripa forskningsproblemet och arbetsprocessen.
När jag sökt efter betydelsebärande data har jag följt olika stigar,
ibland på det som synts vara sidospår men visat sig åtminstone vidga
synfältet.197

I denna studie kan man säga, att jag har besökt folkhögskolan
genom ’ställföreträdande’ närvaro i skriftligt material. Jag har observe-
rat och samtidigt (genom kritisk reflektion) ställt frågor till det som
olika berättelser förmedlat om kursverksamheten och förutsättningarna
för yrkesinriktningen. Mina tidigare studier, som avhandlingsarbetet
startade i, byggde emellertid på sådan fältnärvaro som vanligen avses,
när det gäller etnografiska studier. Jag besökte då ett tiotal
folkhögskolor och deltog i verksamheter som pågick under en vecka då
jag intervjuade såväl elever som personal.198 Detta har bidragit till min
förförståelse.

                                                  
195 Yin. 1989. (s 14)
196 Starrin m fl. 1991. (s 13, 34)
197 Hammersley & Atkinson. 1996, second edition. (s 29 ff)
198 Åsikterna går isär om etnografi som metod, vissa menar att observationsperioder
kan vara kortvariga. Etnografiska ansatser som syftar till teorigenerering kräver stora
mängder data, samtidigt som förståelseinriktade, kritiska och postmoderna varianter
mer betonar förståelse, kritisk reflektion och narrativa problemställningar. Se
Alvesson & Sköldberg. 1994. (s 109)
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Hermeneutisk tolkning

Om forskningsprocessen och sättet att se på datainsamling inspirerats
av etnografin, så har hermeneutik varit utgångspunkt för min syn på
tolkning. Den hermeneutiska traditionen erbjuder sätt att tänka om för-
hållandet mellan teori–empiri–tolkning som varit vägledande. Likaså
erbjuds en teori om kvalitet i tolkningar – det vill säga det konsistens-
kriterium som väglett tolkningsarbetet.199 I ett humanvetenskapligt
perspektiv (som går tillbaka till Wilhelm Dilthey) tolkar människan sin
värld och tilldelar den innebörder för att skapa ordning. Världen och
våra medmänniskors handlande betyder något för oss. Här finns grun-
den för det existentiella perspektiv som jag vill överföra på skol-
formens drivkrafter och identitet. Resultaten baseras på kritisk läsning
och reflektion av en ’verklighet’, som förmedlats av andra ’observa-
törer’ i olika slags berättelser (som i sig kommit till med andra syften
än mina).200

Forskningsfrågan om identiteten ligger i spänningsfältet mellan
yrkesinriktningens humanistiska och funktionella drivkrafter. Det är
uppenbart, att staten kanske har vissa förväntningar på skolformens
samhällsfunktion när det gäller arbete, samtidigt som folkhögskolan
har egna bevekelsegrunder. Funktionella drivkrafter kan vara en för-
måga att överleva som organisation, eller förmedla ideologi. Den her-
meneutiska metodiken är dock densamma, delarna relateras till en
helhet oavsett om det sker utifrån humanistiska eller funktionella vär-
den. Jag har uppmanat texterna att ur olika perspektiv ’berätta’ för mig
om kursutbudets yrkesinriktning, å ena sidan utifrån statens horisont
och å den andra inifrån folkhögskolan själv. Den ’text’ som tolkas kan
också utgöras av sociala handlingar som meningsfulla symboler för det
fenomen som studeras.201

Rimlighet och trovärdighet viktigaste kvalitetskriterierna

Den empiriska förankringen är viktig, tolkningen ska överensstämma
med verkligheten, på ett rimligt och trovärdigt sätt.202 Om resultaten
blir möjliga att återföra på folkhögskolan som helhet, eller olika grup-

                                                  
199 Larsson. 1993. (s 208 f); Larsson. 1994 (s 183 f)
200 Ödman. 1979.
201 Jfr Alvesson & Sköldberg. 1994. (s 171)
202 Larsson. 1993. (s 206 ff); Larsson. 1994. (s 180 ff); Kvale. 1993. (s 75 f)
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per av skolor, och kan överföras på den egna verksamheten, så handlar
det om resultatens pragmatiska valditet.203 Ett pragmatiskt-hermeneu-
tiskt kunskapsintresse syftar till att förbättra kommunikationen och
förståelsen mellan människor genom att bidra med tolkningar och nya
världsbilder.204 Det kan också finnas ett emancipatoriskt kunskaps-
intresse där validitetskriteriet blir att avslöja myter.205 Om studien
lyckas finna och gestalta, mönster, eller centrala drag, i folkhögskolans
verksamhet – som är väl förankrade i folkhögskolans speciella, och
substantiella, särdrag – så får teoribygget formen av grounded theory,
och en brygga mellan olika verksamheter.206

Validiteten handlar således om huruvida avhandlingens resultat på
ett rimligt och trovärdigt sätt representerar olika egenskaper i skolfor-
mens, och de olika huvudmannagruppernas folkhögskolor.

Data- och metodtriangulering för att exponera identiteten

Undersökningsfenomenet folkhögskolans identitet är som sagt både
komplext och på många sätt diffust och svåråtkomligt till sin natur. Det
finns ingen given, och i den meningen ’sann’, identitet att skärskåda.
Därför har jag valt kursutbudets yrkesinriktning som till sin karaktär är
mer handfast som undersökningsobjekt. Av samma anledning har jag
närmat mig problemställningen från flera utgångspunkter och i olika
slags datamaterial. Även kvantitativa metodinslag har använts. Genom
data- och metodtriangulering synas berättelser om folkhögskolans
identitet ur flera perspektiv, vilket erbjuder rikare möjligheter att tolka
drivkrafter som bär upp kursutbudet.207 Syftet är att, på samma sätt som
etnografen utvecklar kulturella kartor, gestalta mönster av kursinnehål-
lets yrkesinriktning för att synliggöra identiteten. Forskningsresultaten
blir mer underbyggda om olika iakttagelser visar på samma saker. Det
är också detta som det hermeneutiska konsistenskriteriet betyder. De
rikare tolkningsmöjligheterna blir till fördel när bilden (eller olika

                                                  
203 House. 1993. Människor som tar del av resultaten får bedöma informationens
användbarhet i sina egna sammanhang. (s 6, 79–81)
204 Kvale. 1993. (s 76, 83, 86 ff); Kvale. 2001. (s 221, 224 f)
205 Larsson. 1993. (s 209); Larsson. 1994. (s 185)
206 Glaser & Strauss. 1967. (s 230 ff, 239); Alvesson & Sköldberg. 1994. (s 74)
207 Om triangulering av data, att insamla och använda olika datakällor, se t ex Kjaer
Jensen. 1995. (s 95, 110) Även att blanda olika metoder kan vara ändamålsenlig
triangulering. Starrin m fl. 1991. (s 13, 34)
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bilder) av folkhögskolan som anordnare av yrkesinriktad utbildning
skapas.

Förförståelsen som raster i forskarrollen

När jag läst, tolkat och analyserat materialet, så har jag aktivt använt
min egen förförståelse av ’talet om’ folkhögskolan, och om vad som i
praktiken sker i den komplexa verksamheten. Förförståelsen har byggts
upp, såväl under de två nämnda studierna som utvärderade utbildning-
ens betydelse ur ett deltagarperspektiv, som vid en nyligen avslutad
kartläggningsstudie om IT-användningen i folkhögskolor (och studie-
förbund).

Vid fältbesöken i mitten av 1990-talet, gjordes observationer vid
olika aktiviteter, samt ett tiotal timslånga intervjuer med såväl skol-
ledare, lärare som elever på sexton208 folkhögskolor. Min förförståelse
av folkhögskolan byggdes upp vid datainsamlingen och arbetet med
det rika datamaterialet. Senare har jag under avhandlingsarbetet besökt
ytterligare en skola och då fokuserat direkt på yrkesinriktade aspekter i
verksamheten och lokala relationer med andra aktörer. Vid detta till-
fälle deltog jag i ett EU-projektmöte på skolan, intervjuade en styrelse-
ledamot, representanter för arbetsförmedlingen och länsarbetsnämn-
den, samt elever och lärare på en yrkesinriktad utbildning. Därutöver
har andra forsknings- och folkbildningssammanhang som jag deltagit i,
ofta ägt rum i folkhögskolemiljö. Bilder av vem skolformen ser sig
vara har förmedlats både av forskare och personer verksamma på olika
nivåer i folkbildningsvärlden. Min förförståelse gäller således vad folk-
högskolorna i praktiken gör och tidigare i historien gjort och som
förmedlats i det allmänna talet om folkhögskolan på olika sätt.

Att söka identiteter med en hermeneutisk
tolkningsmodell
Identitet är typiskt sett inte något konkret och påtagligt mätbart och
kan därför bara observeras indirekt. I detta fall genom vad folkhög-
skolorna gör, deras aktiva handlingar i verksamheten.

                                                  
208 (av vilka jag personligen besökte ett tiotal folkhögskolor.)
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Yrkesinriktningen som en främmande text

Eftersom jag utgår ifrån att identiteten manifesterar sig i kursutbudet
(som en slags kulturprodukt), så måste den också uttolkas genom kurs-
utbudets innehåll och vad detta innehåll representerar i samhällslivets
organisation. Yrkesinriktningen kan, menar jag då, läsas som en främ-
mande text i folkhögskolan eftersom den är relativt osynlig i det
offentliga samtalet om vad folkhögskolan är och borde vara. Martin
Heidegger och Hans-Georg Gadamer, är två företrädare för den filoso-
fiska (eller ontologiska209) hermeneutiken. De menar att man kan förstå
en främmande text i mötet mellan en främmande meningshorisont och
sin egen. När den främmande horisonten smälter samman med ens
egen, så skapas en ny gemensam meningsram för tolkningen av texten.
All kunskap uppstår på så sätt att man tolkar det okända mot bakgrund
av en förståelsehorisont, alltså kunskaper om verkligheten vid en given
tid som man redan förstår sig på. Det kända tolkas som något visst. Av
avgörande betydelse är historien som formar vår egen tid och vårt eget
tänkande.210 Jag har läst och tolkat det betydelsebärande påtagliga
innehållet om yrkesinriktningen som historiska berättelser (narrativ).
Textens språkliga former, konstruktion och nyanser har jag inte beaktat
särskilt.

Tolkning av budskap en fråga om helhet och delar

Tolkningen av kursutbudets yrkesinriktning har som sagt, skett utifrån
en hermeneutisk ansats där helheten och delarna förutsätter varandra.
Min förförståelse fungerar som en ingång till att tolka folkhögskolans
och samhällsarbetets villkor. För förståelsen är huvudmännens allmänt
ideologiska utgångspunkter centrala. Friedrich Schleiermacher som
skapade hermeneutikens metodologiska inriktning menar att det är det
idémässiga innehållet som är tolkningens mål. Varje sändare har ett
budskap och det är detta som ska upptäckas.211 Det gäller att tolka från
detaljer till helhet och omvänt, men också i en dubbel cirkel- eller
spiralgång från min egen referensram till berättelsen, och tillbaka. Det
innebär att jag växelvis rört mig från datamaterialet till reflektion och

                                                  
209 Med ’ontologisk’ menas vad som verkligen finns till, vad som är verklighetens
innersta väsen.
210 Andersson. 1996. (s 157 )
211 Schleiermacher refereras i Andersson. 1996. (s 150 f )
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tolkning och tillbaka till kursutbudets gripbara innehåll igen. Forskaren
och historien konfronteras i ett möte. Kursutbudet är en kulturprodukt
som handlar om något, och uppmärksamheten förskjuts till folkhög-
skolans värld. Egentligen tolkar jag folkhögskolans tolkning av sin
uppgift i samhället. Målet har varit att i en sökprocess i de enskilda
folkhögskolorna och kursutbudets yrkesinriktning, nå förståelse för
folkhögskolans identitet. Skolformens villkor har satts in i yttre sam-
manhang och tolkats i relation till olika kulturyttringar i omgivningen
och skolformens historia. Giddens talar om tolkning av tolkande sub-
jekt och begreppet dubbelhermeneutik.

En förutsättning som föreslagits för reflektion i samspelet mellan
empiriskt material och tolkningar är att tolkningsrepertoaren kan ges
olika, eller till och med flera tolkningar, med flera alternativa teorier.
Termen reflexiv tolkning har föreslagits för en sådan öppenhet, bredd
och variation i reflexivt arbete.212 I folkhögskolans yttre kontext ingår i
vid mening bland annat samhällets kultur, ekonomi och politik, som
kommer att dominera tidens ideologier och världsbilder.213 Min erfa-
renhet av tolkningsarbetet, kan liknas vid närsynt brottning med den
stora och mångtydiga datamängden, för att sätta iakttagelserna av den
mångfasetterade utbildningens yrkesinriktning på plats. Iakttagelser
som ibland förefaller klara och tydliga, ibland gäckande och avlägs-
nande sig utom synhåll. Det blir då nödvändigt att kliva av mattan för
att på distans se vad som pågår.

Besluten som olika huvudmäns folkhögskolor fattar för att möta
samtidens samhälls- och arbetsliv, manifesteras på varierande sätt i
kursutbudet. Bland annat som yrkesinriktning i kursinnehållet. I tolk-
ningen användes yrkesinriktningen för att bygga upp en förståelse av
vilka samhällsområden skolformen önskar att delta i och som moti-
veras i den egna identiteten. Alltså ett exempel på hermeneutik i
Heideggers och Gadamers vidare betydelse. Även förhållandet mellan
folkhögskolan som institution i relation till de enskilda folkhög-
skolorna illustrerar den ’hermeneutiska cirkelns’ beskrivning av förhål-
landet mellan helhet och delar. Min avsikt är att i aktörernas hand-
lingar nå bortom retoriken. Ändamålet med särskilda yrken, eller deras

                                                  
212 Jfr Alvesson & Sköldberg. 1994. (s 324 ff, 328)
213 Ödman. 1996. (s 180, s 188 f, Fig 10.2. Modell för pedagogikhistorisk tolkning).
[författaren hänvisar till Paul Ricoeur.]
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allmänna samhällsfunktion och relation till huvudmännens ’ideologi’,
betraktas då som drivkrafter för skolorna att välja viss yrkesinriktad
verksamhet. Analysen sker utifrån hur meningsfull yrkesinriktningen
allmänt sett kan bedömas vara för huvudmannens kärnverksamhet.
Verksamhetens mening gestaltas när skolformens förhållningssätt till
sig själv och samhällets arbetsliv framträder. När olika aktörer inom
skolformen och omvärlden agerar så ger sig deras avsikter tillkänna.

Undersökningsmaterial och dataanvändning
Den empiriska studien bygger på narrativ läsning av texter. Texternas
innehåll har granskats och tolkats som berättelser. Dataanalysen har
skett med avseende på vad de olika källorna berättar om yrkesinrikt-
ningens ideologiska grunder (i allmän mening) och vad de berättar om
folkhögskolans ’yrkesroll’ som en del av identiteten.

För att undersöka hur folkhögskolans identitet framstår i statens
folkhögskolepolitik, så har offentliga texter som utredningar, propo-
sitioner och liknande granskats. Men också forskningstexter har tillfört
perspektiv och kompletterat bilden.

Huvudkällorna som beskriver folkhögskolans eget perspektiv har
varit av två slag. För undersökningen av det ’stora mönstret’ har jag
undersökt ett urval årliga kurskataloger som presenterar det samlade
kursutbudet vid landets statsbidragsberättigade folkhögskolor. Jag har
översiktligt studerat flertalet kataloger från och med läsåret 1987/88
och framåt. En i början, en i mitten och en i slutet av 1990-talet valdes
också ut och granskades något mer noggrant. Slutligen valdes kurs-
katalogen från läsåret 1972/73 ut från 1970-talet, och efter stegvis bort-
sållning valdes läsåret 2000/01 ut för djupare analys.

Jubileumsskrifter och liknande material producerat av, och om,
folkhögskolan har varit ingången och grunden i undersökningen av de
tio utvalda individuella folkhögskolorna. Denna typ av material har
dock skiftat både vad gäller kvalitet och mängd, en del skolor har haft
mer material att förse mig med, andra har haft mindre. I denna del har
emellertid allt slags textmaterial som ingått i studien använts. Kurs-
kataloger, av urvalsskolorna egenproducerat eller anvisat material som
tidskrifter, broschyrer, monografier, minnesböcker, tidigare forsk-
ningstexter, och annat som har varit användbart. Folkhögskolorna har
själva ibland hänvisat till offentliga texter eller andra utredningar som
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då nyttjats för att komplettera bilden. Det kan vara såväl statliga texter
som texter producerade av Folkbildningsrådet inom ramen för folk-
bildningen själv. Oavsett vilket, så har texterna betraktats som själv-
presentationer då de varit tillämpliga på en särskild folkhögskolas his-
toria och verksamhet. Även kurskataloger har lästs på samma sätt som
skolornas egna skrifter och andra texter. Tidigare forskningsresultat
och andra författares texter om skolformen har utnyttjats som källor
och utökade iakttagelser av omvärldens betydelse och skolformens
egna grunder.

Folkhögskolepolitiken i offentliga texter och forskning
(kapitel 6)

När det gäller statens syn på folkhögskolan har jag fokuserat på skol-
formens roll och funktion i folkhögskolepolitiken. Vår svenska SOU-
modell och framför allt remissförfarandet är en form av intressent-
utvärdering som föregår politiska beslut i regering och riksdag. Från
början av 1990-talet har emellertid de breda konsekvensutredningarna
minskat i omfattning. Eftersom offentlig politik har många mål sam-
tidigt, så handlar det om makt. Starka intressegrupper har, i allmänhet,
mer att säga till om när politiken utformas, samtidigt som svagare
grupper riskerar mindre inflytande. Det är viktigt att hålla i minnet när
det gäller folkhögskolan eftersom det är i termer av svaga grupper som
målgrupper definieras när staten formulerar skolformens uppdrag. Det
finns forskare som framhåller att politiska beslutsfattare inte är irratio-
nella, men att de har värden och intressen, som utesluter rationellt
beslutsfattande.214 Andra har framhållit att det är utvärderares mora-
liska skyldighet att beakta social rättvisa.215 Det kan vara intressant att
notera att två svenska forskare redan i början av 1980-talet framhöll,
angående den i utvärderingssammanhang så kallade intressentmodel-
len, att den skulle behöva baseras på en mer problematiserad politisk
filosofi.216

                                                  
214 Weiss. 1991. (s 210)
215 Se t ex House. 1991. (s 240 ff)
216 Franke-Wikberg & Lundgren. 1980. (s 116)
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Kvantifierade katalogdata i det stora mönstret

Vad folkhögskolan gör på yrkesområdet har undersökts i ämneskurser
som skolformen och olika huvudmäns skolor väljer att erbjuda (se
tablåer i bilaga 6). Samtliga folkhögskolor ingår i denna del av under-
sökningen, alltså totalpopulationen folkhögskolor och ämnen. Katalog-
data har kvantifierats, och används för att beskriva kursutbudets
ämnes- och yrkesinriktningar vid två tidpunkter, dels läsåret 1972/73
och dels läsåret 2000/01. Tioårsperioden mellan 1990 och början av
2000-talet visade sig vid undersökningen vara förhållandevis stabil, så
därför representeras hela perioden av läsåret 2000/01.

Att skapa kursutbudets ’stora mönster’ var ett sätt att bringa reda i
den stora komplexiteten bland kurser och huvudmän, att hitta ett alter-
nativt sätt att få överblick och inte bara exempel på enstaka fall. Kartan
kan därför också ge en utgångspunkt för mitt resonemang. Syftet med
översiktsbilden över alla kurser är, att undersöka vilka yrkesroller som
skolformen som sådan väljer att förbereda sina elever för. Men också
för att utröna om det finns skillnader mellan olika typer av folkhög-
skolor och hur den kartan i så fall ser ut. Denna del av undersökningen
redovisas i form av tablåer längst bak (tablåer bilaga 6). Mina slutsat-
ser om folkhögskolans yrkesroller presenteras i kapitel 7.

I kurskatalogernas ämnesregister räknade jag helt enkelt antalet
folkhögskolor som erbjöd ett visst ämne under läsåret i fråga. Sedan
beräknades huvudmannagruppernas respektive andelar av detta ämnes-
utbud. Till sist jämfördes huvudmannagruppernas andelar av utbjudna
kurser i ämnet, med den andel som respektive borde bjudit ut i kata-
logen, om ämnet i fråga vore lika intressant för alla. Den på så sätt
skapade skillnad, eller differens, mellan förväntad och faktisk andel
skolor med ett visst ämne i kursutbudet, har använts som ett enkelt
mått, (ej statistiskt mått) med ett minus- eller plusvärde, där dif-
ferensen kan användas för en enkel analys av de olika huvudmännens
eventuella intresse för ett visst ämnes- och yrkesområde. Detta minus-
eller plusvärde, svarar mot det som jag kallar för egenart och säger i
alla fall något om huruvida de olika huvudmännens folkhögskolor har
valt att satsa mer än förväntat på vissa särskilda kurser, och hur de
skiljer sig från varandra.

Tablåerna kan framstå som ett fyrkantigt sätt att försöka fånga
fenomenet på, men de pekar ändå på vissa skillnader, som man kan dra
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vissa slutsatser av. I några fall syns tydliga markörer för identitets-
skillnader i kursutbudet.

Självberättelser i tio urvalsskolor med olika huvudmän
(kapitel 8)

För att komma närmare och undersöka betydelsefulla individuella
förutsättningar, och motiven för vad skolformen och enskilda folkhög-
skolor gör, så har ett urval om tio folkhögskolor med olika huvudmän
undersökts särskilt.

De tio skolorna valdes därför att de skiljer sig från varandra med
olika huvudmän och geografiska förutsättningar. Men undersöknings-
resultaten antas representera även andra skolor med samma huvud-
mannaskap eller likartade lokala förutsättningar. Samtidigt ger urvals-
skolorna tillsammans en bild av skolformen som sådan utifrån hur de
kan kännas igen i helheten. Urvalet varierades så mycket som möjligt
för att skänka mesta möjliga innebördsrikedom inför tolkningsfasen.
Tanken var alltså att skolorna skulle uppvisa en mer individuell sida av
verksamheten och därmed av skolformens identitet.

Avsikten med att särskilt granska några skolor är emellertid inte
primärt att gestalta de unika enskilda folkhögskolorna. Tolkningen av
de undersökta skolornas förhållanden ska kunna överföras till andra
fall med liknande kontext. Därför valdes skolorna någorlunda propor-
tionellt utifrån sex olika typer av huvudmän. I början av 2000-talet
ägdes flertalet av folkrörelser och organisationer (99 folkhögskolor).
Resten var offentliga med landsting och kommuner som ägare (48
folkhögskolor). Frågan är hur huvudmännens särskilda intressen får
genomslag i kursutbudet och målgrupper.

Också skolornas geografiska belägenhet i gles- och landsbygd,
tätort och storstad antogs kunna innebära skillnader i kursinnehållet.
Därför valdes urvalsskolorna från orter med olika infrastruktur och
kulturgeografiska differenser i utbildningsnivå, arbetstillfällen och
arbetsmarknadskaraktär. Det bedömdes ändamålsenligt för att få veta
något om hur det lokala arbetslivets industribranscher, service- och
tjänstesektor, eller andra lokala särdrag får genomslag i det folkhög-
skolan gör.

Urvalsskolorna fördelades över landet och enligt sin relativa andel
huvudmän. Viss hänsyn togs till tätheten folkhögskolor i länen som
också speglar regionernas befolkningstäthet. Urvalet gjordes med hjälp
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av Folkhögskoleguiden och den karta som presenterar Sveriges folk-
högskolor länsvis.217 Tre landstingsskolor, en regional stiftelseskola,
två religiösa huvudmäns skolor, samt en av vardera arbetarrörelsens,
nykterhetsrörelsens, idrottsrörelsens och bildningsrörelsens skolor
valdes ut.218

Metoddiskussion
Den kvalitativa förståelseinriktade ansatsen är överordnad i studien.
Kvantitativa data inordnas under denna övergripande ansats. I under-
sökningen har en karta över hela kursutbudets ämnesinnehåll ritats upp
genom att förekomsten av olika ämnen i kurskatalogernas ämnes-
register har beräknats för hela populationen folkhögskolor. Emellertid
har dessa data inte beräknats och tolkats med hjälp av statistisk metod
för att förklara folkhögskolans identitet och kursutbudet i kausala ter-
mer av orsak och verkan. I stället har den kvantitativa beskrivningen
av hur folkhögskolan presenterar sig genom kursutbudet analyserats
och tolkats utifrån kvalitativa utgångspunkter för att spegla identiteten
som fenomen. Det kvantitativa materialet är inte av sådan karaktär att
statistiska analyser är ändamålsenliga för avhandlingens syfte. Det
finns även en del luft i kursutbudet, alla kurser som bjuds ut blir inte
av, andra kommer till under löpande verksamhet och finns inte med i
materialet.

De kvalitativa metodernas perspektiv grundas ofta i olika filoso-
fiska traditioner som antar att det inte är möjligt att skilja världen utan-
för individen från de subjektiva individuella idéerna och upplevelserna.
Individer äger kunskapen om sin egen verklighet och måste förstås i
sitt sociala sammanhang, multipla verkligheter existerar. Därför kan
den odelbara komplexa mänskliga erfarenheten inte förstås genom att
enbart analysera dess delar. I den meningen vilar föreliggande arbete i
den humanvetenskapliga forskningens holistiska kunskapsuppfattning,
där förståelse är det centrala i skapandet av kunskap. Denna kunskaps-
syn skiljer sig från naturvetenskaplig kvantitativ forskning som ofta

                                                  
217 Folkhögskoleguiden 2000. Stockholm: Folkhögskolornas informationstjänst.
218 Jämför sammanställningen av folkhögskolorna i Bilaga 2 b. Urvalet gjordes
utifrån de sex huvudmannakategoriernas relativa andelar. Dock uppmärksammades
stiftelser/stödföreningar särskilt, samtidigt som frikyrkliga och kyrkliga skolor
inordnades tillsammans i en grupp kristna skolor med religiösa huvudmän.
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grundas på en slags metodologisk individualism i kunskapsuppbygg-
naden och söker förklara det som sker.219

Resultatens giltighet i en kvalitativ studie

Giltiga och meningsfulla resultat uppnås genom systematik i metodiska
procedurer som garanterar att vi får veta vad som avsågs med studien. I
all forskning är forskningsresultatens tillförlitlighet avgörande för an-
vändningen. Men hur giltiga resultaten är måste bedömas i relation till
vad frågan gäller och i vilket sammanhang. Man talar idag om två slag
av validitet. Den interna handlar om forskningsdesignens möjlighet att
ge ett giltigt svar på forskningsfrågan, huruvida studien verkligen
mäter det avsedda. Det handlar om att utesluta alternativa tolkningar,
vad resultatet inte beror på.220 Den externa har med möjligheterna att
generalisera resultaten att göra. Det kan som här, handla om att kunna
dra giltiga slutsatser från urvalet till hela skolformen, eller från urvals-
skolorna till respektive typ av folkhögskola.

I kvalitativa studier handlar studiens kvalitet, eller tillförlitlighet,
emellertid främst om möjligheterna att generalisera resultaten. Det
gäller därför att maximera variationen i sina data.221 Genom de urvals-
procedurer som använts, så har validiteten gjorts så stor som möjligt
inom studiens ramar. De undersökta skolorna har både fördelats efter
huvudmän och spridits geografiskt. Men det handlar också om, att
generalisera från undersökningsobjektet yrkesinriktningen till identite-
ten (verkligheten). Generaliserbarhet kräver ofta, att antalet urvals-
enheter, är tillräckligt stort.222 I det här fallet gäller det antalet folkhög-
skolor. I den kvantitativa delen ingår totalpopulationen 147 folkhög-
skolor, för urvalsundersökningen valdes tio skolor. Med triangulering
av data och metoder, som i denna studie, så ökar också möjligheterna
att dra slutsatser som går utanför de undersökta fallen.

                                                  
219 Inom hälso- och sjukvårdsforskningen finns exempel från båda traditionerna även
om kvalitativa ansatser inte är lika vanliga. Se t ex DePoy & Gitlin. 1999.
220 I naturvetenskapliga studier med experimentell design gäller, att forskningsresul-
tatet ska vara en konsekvens av sambandet mellan den oberoende och beroende
variabeln, och inte en konsekvens av externa faktorer. Jfr t ex DePoy & Gitlin. 1999.
(s 206 ff)
221 Larsson. 1994. (172 f)
222 I andra typer av studier kan urvalet gälla situationer, mättillfällen eller observa-
tionspunkter.
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Men validiteten betraktas annorlunda när det handlar om att skapa
förståelse och att gestalta nya innebörder, än vid experimentella eller
beskrivande undersökningar. I kvalitativa studier som innebär att upp-
täcka och synliggöra mönster, processer eller hur något är beskaffat är
konsistenskriteriet viktigt, kvaliteterna ligger då i gestaltningen, hur
igenkännbart resultatet blir för andra. Om man vill generalisera, så är
det forskningsproblemet som måste avgöra hur man resonerar för att
överföra resultaten till andra sammanhang.223 Det är således detta som
är viktigast i mitt arbete. Oavsett typ av studie, finns emellertid alltid
risker som behöver övervägas och undvikas, för att få tillförlitliga
resultat.

Kan avhandlingsfrågan besvaras?

I alla studier måste undersökningsmetoderna vara ändamålsenliga för
sitt syfte. Med ’rätt’ frågor blir studiens interna giltighet hög.

Är det då möjligt att göra en tillförlitlig undersökning av folkhög-
skolans identitet med hjälp av de valda metoderna? Hur tillförlitligt
representeras skolformens identitet av kursutbudets yrkesinriktning
(datamaterialet)? Går det att ställa frågor till skriftligt datamaterial och
på ett giltigt och tillförlitligt sätt, genom en hermeneutisk tolknings-
process, få resultat som verkligen svarar mot avhandlingsfrågan? Tolk-
ningen måste prövas mot de data som ligger till grund. Därutöver
påverkar rimligen forskarens relation till studieobjektet i viss mån tolk-
ningarna. En deklaration kring detta kan bidra till läsarens syn på tolk-
ningarna. Det subjektiva blir både ett hot och en tillgång som måste
övervägas under forskningsprocessen.

Min biografi har hjälpt mig både till närhet och distans när jag som
forskare närmat mig mitt undersökningsfenomen och folkhögskolan
som undersökningsobjekt. Förförståelsen av forskningsobjektet har jag
inte fått som ’insider’ i folkhögskolans värld, utan som betraktare
utifrån. Eller snarare kanske som en initierad besökare? Dilthey föror-
dar inlevelse i texten. Dock lär oss misstankens hermeneutik enligt
Gadamer och Riccour, att vi inte kan lösgöra oss från våra egna
traditioner och vår tolkningshorisont. En absolut objektiv tolkning av
en text är inte möjlig. Bland annat har jag personliga erfarenheter av
yrkesinriktad utbildning liknande sådan som också finns på många

                                                  
223 Larsson. 1993. (s 204–210)
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folkhögskolor.224 Förförståelsen har hjälpt mig att ställa frågor till
materialet, och att se och känna igen fenomen som jag förmodligen
annars inte skulle ha observerat vid databearbetningen och tolkningen.
Samtidigt finns emellertid en fara i att erfarenheterna, som också kan
kallas fördomar, i stället riskerar att bli ett hinder att se och förstå just
det sammanhang som studeras. Men distans är viktig när man försöker
se bakom det som synes ske och tas för givet i talet om folkhögskolan.
Därför är kritisk distansering till sig själv och forskarrollen alltid viktig
under arbetets gång. Reflexiviteten utgör basen för en rekonstruerad
undersökningslogik, som har mycket gemensamt både med positivis-
men och naturalismen, men går bortom dem i viktiga avseenden. Vi
kan producera iakttagelser av den sociala världen och rättfärdiga dem –
utan att behöva använda och förlita oss på en standardiserad empirism,
eller en empirism som måste levas i den sociala värld som ska befors-
kas.225

Repetition inför tre resultatkapitel som följer

Nu har vi kommit fram till avhandlingens tre empiriska kapitel. Därför
ska vi kort påminna oss om hur olika bilder ska skapas för att gestalta
folkhögskolans identitet genom tre perspektiv på kursutbudets yrkes-
inriktning och utifrån olika datamaterial.

Undersökningen av folkhögskolans yrkesinriktning ställer i de två
första av dessa kapitel folkhögskolans särart i centrum. Här ska vi
undersöka yrkesinriktningens legitimitet, å ena sidan genom yrkes-
inriktningens legitimitet i förhållande till omvärlden i offentligt text-
material och folkhögskolepolitiken (kapitel 6), och å den andra i folk-
högskolornas gemensamma kurskataloger och kurspolitik (kapitel 7).
Utgångspunkt är den institutionella reflexivitetens fokus på samhället
och folkhögskolans yrkesroller, dels i statens uttalade förväntningar
och dels i vad folkhögskolan gör i sitt kursutbud.

Därefter behandlas hur enskilda folkhögskolor skiljer sig från var-
andra, det jag benämner folkhögskolornas egenart. I centrum för ana-
                                                  
224 Erfarenheter från det textilestetiska utbildningsområdet, samt arbete inom kultur-
sektorn (musikteater) i många år. Valet att se på folkhögskolan ur ett arbetslivs-
perspektiv utgår ifrån ett intresse för arbetsrelaterade och sociala samhällsfrågor
(examina inom personal- och arbetslivsområdet, med inriktning mot, såväl
rättsvetenskap och socialrätt, som beteendevetenskap).
225 Hammersley & Atkinson. 1996. (s 21 f)
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lysen står yrkesinriktningens berättigande för tio enskilda folkhög-
skolor i relationen till det samhällsarbete som utbildningen förbereder
för (kapitel 8). Som datamaterial har allehanda texter som på något sätt
visar upp vad individuella folkhögskolor gör, tagits i tjänst och fått
fungera som självberättelser. Mest självklara i detta avseende förefaller
jubileumsskrifter och liknande, men andra texter har också varit ända-
målsenliga. Tolkningsarbetet går ut på att finna egenutvecklingens
existentiella motiv och drivkrafter utifrån de sätt de egna värdena
kommer till uttryck både som strävansmål (det man gör) och ursprung
(vem man ’är’). Alltså sambandet mellan rationaliserade skäl uttryckta
i en viss yrkesinriktning men (får man anta) motiverade på ett djupare
plan.

Vad de tre perspektiven visat väver jag slutligen samman till en
gestaltning av hur det går till när identiteter formas. Folkhögskole-
politiken uttrycker en reflekterad bild av folkhögskolans funktion i
samhället vid skilda tider. Kurspolitiken och egenutvecklingen (iden-
titetsskapandet) är resultatet av skolformens och folkhögskolornas
reflexiva processer som på olika sätt bevakar de yrkesinriktade yttre
samhällsbehoven och ombildar dem enligt egna djupare behov till driv-
krafter för att delta i samhällsbygget och återspeglar då den reflekte-
rande identitetens motiv från sitt håll. Vilken identitet tillskriver staten
folkhögskolan genom att tilldela yrkesinriktningen en viss legitimitet?
Hur vill folkhögskolan framstå i sin särart genom de yrkesroller man
tar på sig och de yrkesinriktade samhällsuppgifter yrkessektorer
(livsstilsval) som då framstår som legitima? Hur framstår egenarten
(självidentiteten) i det folkhögskolorna ’är’ och ’gör’ i samtidens
yrkesinriktning? Historiciteten och avgörande tillfällen som medfört
förändrad verksamhetsinriktning, är ett spår i undersökningen. Hur har
valsituationerna sett ut – egna eller påtvingade val, offensiva eller
defensiva sätt att möta nya situationer?

Nästa kapitel om folkhögskolepolitiken

Därmed är det dags att presentera folkhögskolan med yrkesinrikt-
ningen i fokus. Först ska folkhögskolepolitiken analyseras. Vilken
samhällsroll har folkhögskolan i statens ögon? Hur ser staten på folk-
högskolans yrkesroll?
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Kapitel 6: Med statens ögon

Folkhögskolans samhällsroll i
folkhögskolepolitiken
Utgångspunkt för kapitlet är offentligt textmaterial som utredningar,
propositioner, förordningar och liknande. Jag har främst analyserat ett
antal dokument från 1970, 1980 och 1990-talen fram till början av
2000-talet. Tiden dessförinnan har jag främst tagit del av via tidigare
forskning, som också avhandlades i kapitel 2 om skolformens his-
toria.226 Jag kommer i det här kapitlet att redovisa resultaten om statens
syn på folkhögskolans samhällsroll, i historisk tid mycket summariskt,
som bakgrund till den djupare undersökningen från 1970-talet och
framåt. Mitt huvudhuvudintresse är folkhögskolereformen 1991 – hur
det såg ut innan – och vad som hände sen. Texterna har lästs och
granskats som beskrivningar av hur statens (och samhällets) förvänt-
ningar på skolformen ser ut, och hur folkhögskolans identitet då fram-
träder. I fokus står den samhällsroll skolformen tilldelas i folkhög-
skolepolitiken vad gäller yrkesinriktad utbildning, och som artikuleras
genom statens mandat att utreda och besluta om samhällets utbild-
ningspolitik. Det som lyfts fram är skolformens roll och funktion sedd
utifrån statens horisont och handlar om yrkesinriktningens samhälls-
politiska legitimitet. Eller med andra ord om folkhögskolans identitet i
statens ögon.

                                                  
226 Se t ex Hartman. 1993. Studien gäller den praktisk-estetiska verksamheten
1900–1979. Där ges en översikt av kultur- och pedagogikdebatten och folkhögsko-
lans uppgifter enligt folkhögskolestadgan under den 20-årsperiod som föregår läsåren
1900/01, 1928/29, 1960/61 och 1978/79.; Svensk folkhögskola 100 år, del I-IV. 1968.
Särskilt del I, Swensson: ”Folkhögskolan och myndigheterna.”; Även Berndtsson.
2000.
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Det offentliga textmaterialet används i avhandlingen som (för sin
tid typiska) utredande berättelser, med röster om samhällets behov av,
och krav på, skolformen i en viss tid. Samtidigt ger politiska beslut
uttryck för styrkeförhållanden såväl inom den statspolitiska nivån, som
mellan staten och de verksamheter som folkhögskolepolitiken sätter
ramarna för. Det får konsekvenser också för hur den identitet som folk-
högskolan tillskrivs i folkhögskolepolitiska texter ser ut. I detta sam-
manhang och utifrån min teoretiska ram betraktar jag utredningar och
liknande som resultatet av samhällets institutionella reflexivitet på den
politiska arenan.

Yrkesinriktningen i retorik och praktik
I en viss bemärkelse kan man säga att kapitlet behandlar folkhög-
skolans kursutbud i den politiska retoriken och att nästa kapitel handlar
om kursutbudet i skolformens praktik. Retorik och praktik behöver inte
stämma överens med varandra. Detta har visat sig i andra samman-
hang.227 När det talas om folkhögskolan eller skrivs texter för särskilda
politiska syften, så måste formuleringarna förstås på sina egna villkor.
Tolkningen måste ske utifrån hur sådana texter är konstruerade med
utgångspunkt i en utbildningspolitisk realitet. När verksamheten ska
realiseras så utgår tolkningen däremot från den lokala skolans realitet.
Här ska först texter om folkhögskolans roll i utbildningspolitiken foku-
seras, i nästa kapitel utgör kursutbudet själva texten, en text som
uttrycker de lokala skolornas realiteter som tillsammans bildar skolfor-
mens helhet.

Folkhögskolan i rättsordningen och utredningarnas
motivuttalanden
Fokus är här som sagt den samhällsroll som formuleras för folkhög-
skolan främst i vår samtid och närhistorisk folkhögskolepolitik. Skol-
formen styrs som andra samhällsangelägenheter av författningar och
regler som beslutas på den politiska arenan, även om sådana regler är
mer eller mindre tvingande beroende på verksamhet. När folkhög-
skolan betraktas genom samhällspolitikens ögon, så är tanken att olika
                                                  
227 Talet om folkhögskolan i policysammanhang sker på den så kallade formulerings-
arenan vilken är något annat än realiseringsarenan där verksamheten sedan utfor-
mas. Lindensjö & Lundgren. 1986.



Inger Landström

- 110 -

skikt och grupperingar i samhället åtminstone i någon mening repre-
senteras. Politiska beslut blir kompromisser mellan olika behov, som
en syntes av skilda intressen och viljeyttringar från olika håll i det
komplexa samhällslivet. Starkt förenklat och i begränsad betydelse vill
jag därför mena att kapitlet också handlar om hur skolformens identitet
framstår för det omgivande samhället. Ibland formuleras tvingande
regler, ibland ramlagar som mest är politiska programförklaringar med
bred politisk enighet. Förändringen från regelstyrning till målstyrning
av folkbildningen illustrerar hur styrformer kan variera över tid.228

I vårt politiska system ingår författningsarbete som teknik för att
fatta samhällsbeslut, i allt från rättskipning och konfliktlösning till väl-
färdsfördelning och myndighetsutövning. Uppgiften är ofta av ekono-
misk art för samhällsnyttigheterna. Men arbetet sker på liknande sätt,
oavsett det gäller styrning av medborgarnas beteende, eller normer
som ska få samhällets institutioner att fullfölja sina uppdrag på avsett
sätt. Eller då den primärt avsedda effekten är fördelningspolitisk, som
när folkbildningen förutsätts prioritera vissa (eftersatta) grupper eller
främja kulturen i samhället.229

Även folkhögskolans verksamhet ingår på så sätt i en rättslig hier-
arki. Här ska dock understrykas att folkhögskolans relation till staten
inte regleras på samma sätt som det offentliga skolsystemet. Ingen
nationell läroplan finns och skolorna drivs av många olika typer av
huvudmän. Majoriteten skolor ägs idag av rörelser och organisationer
och cirka en tredjedel av offentliga organisationer, mest landsting.
Några kommuner har under senare år ingått i samarbete om huvud-
mannaskapet med olika organisationer. Relationen till staten skiljer sig
därför från den som staten har till övriga skolsystemet. Men ändå
kringgärdas också folkhögskolans verksamhet av beslut som fattas i
rättslig ordning. Å ena sidan är det riksdagen som på regeringens för-
slag fattar de överordnade besluten om utbildningssystemet och sam-
hällsresurserna. Reformförslagen förbereds genom statens offentliga
utredningar. Utredningar tillsätts oftast på regeringskansliets initiativ
eller beställs från riksdagen.230 Men å andra sidan är staten en verkstäl-
lande aktör med makt att sätta ramar för verksamheten. Det sker bland

                                                  
228 Proposition 1990/91:82.
229 För allmän genomgång av vår rättsordning, se t ex Strömholm. 1996.
230 En redogörelse av svenskt kommittéväsende ges i Laginder. 1989. ( s 14–21)
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annat genom regeringens förordningar. Folkbildningens egen ideella
förening Folkbildningsrådet har också givits vissa myndighetsuppgif-
ter. Bland annat att besluta vem som ska få statsbidrag och att fördela
bidragen till folkhögskolor och studieförbund, samt att följa upp och
utvärdera verksamheten.231 Folkhögskolorna ingår således i flera hier-
arkier med sina huvudmän och deras organisationer, Rörelsefolkhög-
skolornas intresseorganisation, RIO, respektive Landstingsförbundet.

För syftet att analysera statens syn eller förväntningar på folkhög-
skolan, så har jag mest fokuserat på folkhögskolereformernas för-
arbeten.232 Det är där som motivuttalanden till reformer och enskilda
författningar finns. Viktigast i sådana tolkningssammanhang, är betän-
kanden (SOU) som avges av en självständig kommitté eller utredning.
Här anges skälen till valet av reformlösningar, synpunkter på syfte och
ändamål med reformen, samt allmänna värderingar och riktlinjer i
stort.

Mina skäl för att främst använda utredningstexter, framför andra
som står högre i beslutsmässig rang, är den rikliga informationen om
hur folkhögskolans verksamhet ser ut i praktiken. Skolformen placeras
i sitt samhälleliga sammanhang, samtidigt som dess samhällsroll
betraktas i utbildningspolitiska termer. Även om det är den första men
minst myndiga rösten i den samhällspolitiska processen, så är det här
som den mesta expertisen och detaljkunskaperna finns. Övriga förarbe-
ten är selektiva i sin överprövning av utredningen och kommenterar
bara sådana punkter som man har kritiska synpunkter på. Emellertid
beslutas inte alltid propositionen i enlighet med utredningens förslag.
Ibland finns därför skäl att jämföra olika förarbeten. Men hade jag i
första hand varit ute efter att studera besluten om folkhögskolan, så
hade det varit nödvändigt att i högre grad beakta texternas inbyggda
beslutshierarki. Eftersom det inte här gäller att avgöra vad som är
gällande rätt, så är den författningsmässiga kraft som texterna repre-
senterar inte lika intressant.

En fråga som förändringarna från och med 1990-talet väcker är hur
man kan förstå nutiden och det som sker i vår samtid, utifrån den
                                                  
231 Förordning (1991:977) 3 § ändrad genom Förordning (1998:973). Se Lindgren,
1996. i: SOU 1996:127. Stockholm: Fritzes.
232 Jfr Laginders liknande utgångspunkt för att synliggöra olika föreställningar om
samhället och framtiden, i allmänt hållna eller triviala budskap i offentliga utred-
ningar, genom att använda begreppet framtidsbilder. Laginder. 1989. (s 13)
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tradition som folkhögskolan bär inom sig. Det ska nästa avsnitt ge en
bakgrund till. Hur har statens syn på yrkesinriktningen sett ut förr?

Yrkesinriktning i folkhögskolepolitiska texter
I slutet av åttiotalet tillsattes utredningen som resulterade i reformen
1991. Under hundraårsperioden från de första skolorna 1868 till början
av 1970-talet, innan det senaste reformarbetet startade, hade tre statliga
utredningar arbetat för att utreda folkhögskolans samhällsroll. Betän-
kandena lades fram 1928, 1953 och 1976.

Folkhögskolans samhällsroll i statliga utredningar och
folkhögskolestadga i historisk tid
Nu följer först en introducerande beskrivning av folkhögskolans sam-
hällsroll i tidigare statliga dokument från 1920- och 1950-talen233, och
som något redan berörts i kapitel 2. Avsikten är att ge bakgrund till
analysen av de närhistoriska texterna på 1970-talet, och nutida statliga
dokument från 1980-talet som följer därefter.

Under de första femtio åren (1868–1918) bedrevs verksamheten
utan regler från staten. Ett första folkhögskolemöte hölls 1877 och blev
sedan ett återkommande forum för folkhögskolans interna debatt. Fram
till sekelskiftet 1900 hade sju möten hållits. Erfarenhetsutbytet och dis-
kussionerna blev betydelsefulla för skolformens pedagogiska utveck-
ling. Det fanns en samstämmighet om både undervisande och uppfost-
rande mål, som skulle ge en bättre rustad individ som kunde uppleva
tillvaron på nya sätt. Denna personlighetsbildning skulle uppnås
genom både teoretiska och praktiska ämnen. Tilltron till de allmänt bil-
dande ämnenas formella bildningsmöjligheter var också utbredd.234

Den statliga regleringen av folkhögskolans uppgifter har sedan
1919 skett via folkhögskolestadgan (SFS 1919:866) som därefter kon-
tinuerligt har reviderats och ersatts. Målparagraferna har förändrats
med tiden men med viss kontinuitet i medborgarbildningen, personlig-
hetsbildningen och den yrkesinriktade verksamheten. Genom över-
gripande formuleringar angavs folkhögskolans syften och verksam-
hetsformer. Här reglerades de enskilda skolornas ledningsformer, per-

                                                  
233 Avsnittet bygger till stor del på Hartmans avhandling.
234 Hartman. 1993. (s 43 ff)
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sonaluppsättning och de kurser man skulle och kunde organisera.
Utformningen av statens styrinstrument har varierat över tid. Men det
har funnits en relativt stor frihet för folkhögskolan att utforma under-
visningens organisation, innehåll och arbetssätt. Folkhögskoleföre-
trädare ansåg att den nya stadgan byggde på det bestående och återgav
normaltypen av svenska folkhögskolans arbete.235 Skolöverstyrelsen,
SÖ, var tidigare tillsynsmyndighet med en folkhögskoleinspektör som
ansvarig tjänsteman. För att få etablera en ny skola behövdes myndig-
hetens godkännande. Inspektörsfunktionen inrättades 1913 i samband
med 1912 års folkhögskolereform då anslagen höjdes kraftigt.236 Det
ansågs således behövas viss styrning när staten skulle ge ekonomiskt
stöd. Man såg risker bland annat med de nya rörelseskolorna, att de
skulle bli alltför sekteristiska och inte ge den objektiva allmänna bild-
ning som eftersträvades.

Allmän medborgerlig bildning och yrkesförberedande
utbildning

Folkhögskolan har som redan visats, gett yrkesförberedande utbildning
ända från början, och huvudmännen har drivit sina skolor inom ramar-
na för de regler som staten i nära samarbete satt upp. Men över tid har
spelrum funnits för skiftande uppfattningar om yrkesutbildning inom
skolformen. Yrkesinriktade studier har ibland avvisats helt, ibland har
viss yrkesinriktad utbildning rymts inom begreppet allmän medbor-
gerlig bildning. Den tidiga folkhögskolan hade ämnen med direkt bety-
delse för yrkesarbete inom jordbruket. Folkhögskoleutredningen refe-
rerar till rektor Ali Nordgren som i Svenska folkhögskolans årsbok år
1912 argumenterade för, att folkhögskolan också skulle erbjuda utbild-
ning avpassad för industrins behov. Han skrev bland annat, att ”… må
den snart se till att ge de unga industriarbetarna tillfälle till teknisk
utbildning”.237

I den första folkhögskolestadgans (1919:866) första paragraf an-
gavs att folkhögskolan skulle meddela allmän och medborgerlig bild-
ning men också ge praktisk undervisning för att öka elevernas duglig-
het för deras levnadsyrke. I det offentliga skolsystemet var den vid den

                                                  
235 Hartman. 1993. (s 12, 74)
236 Vestlund. 1996. (s 97, 240)
237 SOU 1976:16. (s 120)
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här tiden nya yrkesskolan 1918 avsedd för ungdomar som inte fortsatte
till läroverken.

Mot bakgrund av folkhögskolans rekryteringskris på 1920-talet
aktualiserades 1927 den första statliga utredningen med ambitionen att
finna nya vägar för elever in i folkhögskolan. Bland annat föreslogs i
betänkandet 1928 att skolorna skulle få inrätta kortare kurser, liksom
ett tredje läsår. Sistnämnda skulle göra det möjligt, för elever som gått
två år i den praktiska högre folkskolan, att fortsätta till folkhögskolan.
Detta underättade att nå arbetarungdomarna. Många kom till folkhög-
skolan för att få behörighet till fortsatta studier, och den interna folk-
högskoledebatten kretsade kring frågan om allmän medborgerlig bild-
ning eller att vara yrkesförberedande. Det var de mansdominerade vin-
terkurserna som stod i fokus när man talade om folkhögskolans roll,
även när man talade om ’praktiska yrkesmän av olika slag’.238

Folkhögskoledelegationen 1953 kom fram till att den förlängda
skolplikten och enhetsskolan skulle öka utbildningsbehoven och folk-
högskolan därför även fortsättningsvis ha sin uppgift. Från och med
den nya förordningen som inte kom förrän 1958, fick man ge omdö-
men, och förutom vinter- och sommarkurser organisera kortare ämnes-
kurser. Kurstiden förlängdes till 30 veckor. I propositionen 1957
underströks rollen som medborgarskola (’allmän medborgerlig bild-
ning’ från 1951), men också de yrkesorienterande och yrkesförbere-
dande rollerna. I stadgans målparagraf betonades medborgarbildningen
och personlighetsbildningen.239

Sammanfattande om de tidigare statliga utredningarna

Demokratisyftet uttrycktes redan på 1920-talet i den första stadgan,
och ligger också i tanken om den medborgerliga bildningen. Även om
förordning saknades så hade redan den tidiga folkhögskolan demokra-
tiska syften. Från 1940-talet har demokratimotivet varit bärande när
staten har uttalat sig om folkbildningens uppgifter och mål.240 Den
yrkesanknutna verksamheten har benämnts något olika under årens
lopp till och med 1970-talet – men genomgående, med ”placeringar

                                                  
238 Hartman. 1993. (s 75–78) [författaren hänvisar till SOU 1928:13 Utredning och
förslag angående utvidgad folkhögskoleutbildning, s 1]
239 Hartman. 1993. (s 131–137) [med hänvisning till SOU 1953:24, s 10].
240 Se Johansson. 1985. (s 224 ff, 226)
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och formuleringar i stadgetexten som är av icke förpliktigande karak-
tär”. Folkhögskolans uppdrag formulerades i samråd mellan myndig-
heterna och folkhögskoleföreträdarna. Därför var målen i texterna väl
förankrade bland folkhögskolans aktörer.241

Före 1973 hade skolformens roll huvudsakligen varit att ”komplet-
tera det allmänna utbildningsväsendet”.242 Den funktionen ersattes allt-
eftersom av framför allt kommunal och statlig vuxenutbildning. Folk-
högskoleutredningen 1973 fick därför i uppdrag att klarlägga vilken
roll folkhögskolan kan, och bör, spela i kulturliv och samhälle. Men
förändringarna har fortsatt. Staten har numera ålagt kommunerna
huvudansvaret för vuxenutbildningen, som i sin tur lägger ut uppdrag
till andra anordnare, såväl privata utbildningsföretag som folkbildning-
ens organisationer. I och med detta övergår vi till, att undersöka den
samhällsroll som folkhögskolan tilldelas i närhistorien på 1970-talet,
och vår samtid från 1990-talet, när kursutbudets inriktning legitimeras
i offentliga texter. Vilken identitet tillskrivs skolformen i statens
reflektioner om verksamheten?

Yrkesinriktningen i 1973 års folkhögskoleutredning och
folkhögskolereformen 1977
Mångtydigheten i formuleringen allmän medborgerlig bildning disku-
terades av 1973 års folkhögskoleutredning som menade, att den inte
bara varit negativ utan också medgivit fortlöpande förnyelse. Både
innehållet i studierna och arbetssättet har kunnat ändras genom att
innebörden har förändrats över tid. Utredningen konstaterar, att målet
om allmän medborgerlig bildning, inte har hindrat yrkesinriktade linjer
inom kulturområdet och fritidssektorn att växa fram, och inte heller
skolornas behov av profilering. Men, den har ”bidragit till att hindra
alltför specialiserade utbildningar, från att tas upp inom folkhög-
skolan”.243 Mångtydigheten har möjliggjort för skolorna att vända sig
till personer som inte fått sina kunskapsbehov tillräckligt tillgodosedda
i tidigare studier, oavsett utbildningsnivå. Såväl kortutbildade och
utvecklingsstörda med behov av mycket elementär undervisning, som

                                                  
241 Hartman. 1993. (s 297 ff, 422)
242 SOU 1976:16. (s 21–31)
243 SOU 1976:16. (s 121)
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välutbildade personer som vill fördjupa sina kunskaper inom något
område har sökt sig dit.

I folkhögskoleförordningen 1977 sägs skolformens uppgifter vara,
att främja allmän medborgerlig bildning. En något mildare och mindre
förpliktigande formulering mot den tidigare ’att meddela…’. I de
allmänna syftena sägs att verksamhetens innehåll och form ska vara
sådan att den stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra
aktivt påverka arbetsliv och samhälle. Under förutsättning att man
håller sig till de allmänna syftena ”kan folkhögskolan i begränsad om-
fattning även ge yrkesinriktad utbildning”.244 Skolformen bör således
vara restriktiv när det gäller att erbjuda yrkesutbildning. Man bör inte
heller anordna yrkesfortbildning som kräver omfattande resurser i form
av laborativ eller teknisk utrustning, eller andra fått i uppgift eller stat-
liga resurser för att anordna.

Men 1973 års folkhögskoleutredning ville gå lite längre både när
det gällde det allmänna syftet och yrkesinriktningen. I sitt förslag till
ny folkhögskoleförordning tog man bort formuleringen ’allmän med-
borgerlig bildning’. Det motiverades med att begreppet kunde upplevas
föråldrat. Därutöver framhöll man dess mångtydighet (som i och för
sig hade varit flexibelt och bra). Det är alltför oklart för att ange skol-
formens uppgift i kulturliv och utbildningssamhälle, menade man.245

Indelningen i olika slags kurser befanns obefogad. Sommarkur-
serna hade upphört. Många ämneskurser hade samma längd som vin-
terkursen (34 veckor). Även fleråriga speciallinjer redovisades oftast
som fristående ämneskurser. Utredningen föreslog ett krav på minst en
kurs om 15 veckor varje år och fann obligatoriska ämnen olämpliga. I
förordningen ersattes dock vinterkursen med krav på minst en allmän
kurs om 30 veckor, eller två anslutande kurser om 15 veckor.246 Allmän
kurs med särskild inriktning konstruerades av Skolöverstyrelsen 1977.
Syftet var att estetiska och andra specialinriktade kurser, eller kurser
för bestämda målgrupper, skulle bli behörighetsgivande. Fritidsledar-

                                                  
244 Folkhögskoleförordningen (1977:551). (§ 2–3)
245 SOU 1976:16 Folkhögskolan. (s 121)
246 SOU 1976:16. (s 136–139, 383); Folkhögskoleförordningen (1997:551);
SOU 1989:97. Allmän kurs utan särskild inriktning utgjorde 67% av långkursernas
totala elevveckor år 1978/79. (s 23)
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utbildningen tillhör denna kurstyp, medan övriga yrkesförberedande
och yrkesutbildande kurser då ingick i gruppen särskild linje.247

Utredningens syn på yrkesinriktning inom skolformen

Utredningen ansåg det naturligt att utnyttja folkhögskolan för viss
yrkesförberedande utbildning, yrkesutbildning och yrkesfortbildning.
Beslutet från vårriksdagen 1975 om att fritidsledarutbildningen skall
ske inom folkhögskolan framhölls som exempel på att det också finns
utbildning för yrkesverksamhet som bör anordnas inom skolformen.
Andra utbildningar som ansågs höra dit var utbildning för kulturför-
medlande uppgifter, uppgifter inom amatörverksamhet, olika slags
ledarfunktioner inom fritidssektorn, samt utbildning för förtroendemän
och anställda i kommuner, folkrörelser och organisationer. Man lyfte
också fram att folkhögskolan kan komplettera utbildningar inom andra
skolformer med kurser inriktade på frågeställningar av mer allmän-
mänsklig art. Exempelvis kurser om de sociala relationerna på arbets-
platserna eller om hur man samtalar med svårt sjuka, döende och sör-
jande. Förstnämnda skulle kunna ge värdefulla kunskaper för de flesta
yrkesutövare. De senare för alla kategorier av sjukvårdspersonal. Även
arbetsmarknadsutbildning i form av teoretiska preparandkurser eller
påbyggnadsutbildningar ansågs vid den tiden lämpligt för skolformen.
Av både pedagogiska och samhällsekonomiska skäl.248

Skolformen som ända från början gett yrkesförberedande utbild-
ning, bör även i framtiden göra det, enligt utredningen. Det är också i
samklang med synen på skolformens karaktär. Om man ska utgå från
elevernas livssituation, så kan man inte ignorera stora deltagargruppers
behov av utbildning som förbereder för yrkesverksamhet. I utredning-
ens elevenkät uppgav 40 procent av eleverna att de behövde komplet-
terande utbildning. Och 18 procent ansåg att de behövde utbildning för
att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden, eller för sitt nuvarande
yrke. Utvecklingen i arbetslivet efter andra världskriget, har ökat beho-
ven att bygga på kunskaper som man inhämtat tidigare i livet. Folk-
högskolan har spelat en stor roll för denna form av återkommande
utbildning, och bör kunna göra det också framöver. Många elever har

                                                  
247 SOU1989:97. Allmän kurs med särskild inriktning utgjorde 20% av långkurserna
1978/79. Särskild linje utgjorde 13%. (s 23, 45)
248 SOU 1976:16. (s 121–125)
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varvat folkhögskolekurser med yrkesarbete för att därefter välja yrkes-
inriktning. Andra har kompletterat sina kunskaper och färdigheter
inom sitt eget yrkesområde eller för insatser i samhälls- och kultur-
livet.249 Utredningens diskussion, om folkhögskolans övergripande
mål, sammanfattades på följande sätt:

Folkhögskolan bör sträva efter att i största möjliga utsträckning ta utgångs-
punkten för sin verksamhet i kursdeltagarnas livssituation. Skolformens
mål måste i lika hög grad vara att främja deras personliga utveckling som
att ge dem de kunskaper de behöver. All verksamhet vid folkhögskola
skall både till innehåll och form vara sådan att den ökar individens medve-
tenhet om sina egna och omvärldens villkor, utvecklar självständighet och
samarbetsförmåga, stimulerar till såväl social som kulturell inlevelse och
insats samt stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt
påverka arbetsliv och samhälle.250

Men man uppmanar ändå till återhållsamhet i utbudet av kurser ”som
uppges ge behörighet för visst yrke”. Man hänvisar då till det ange-
lägna för folkhögskolan, att bevara sin grundkaraktär.251

Folkhögskolornas rätt att profilera sig

I samband med utredningens diskussion av innehållet i folkhögskolor-
nas kurser behandlas också skolornas rätt till profilering. Man utgår
från att huvudmännen med folkrörelsekaraktär önskar att deras skolor
får profilera sig enligt rörelsens grundläggande idéer. Att rörelse-
skolorna får samhällsstöd jämställt med övriga folkhögskolor, tas ock-
så som intäkt för att de betraktas som värdefulla för samhället. Och att
de därför har rätt att profilera sig, vilket kan ske både i ideologi och
kunskapsstoff. Profileringen kan komma till uttryck på många sätt. I
vissa kunskapsområden som får stort utrymme, exempelvis samhälls-
kunskap, idrott, alkohol- eller livsåskådningsfrågor, eller ämnen på
olika estetiska områden. I valet av särskilda lärare och den undervis-
ning de bedriver, eller i att skolor vänder sig till skilda målgrupper som
kortutbildade, personer i en viss region eller organisationsmedlemmar.
Trots att de inte torde ha samma möjligheter som rörelseskolorna till

                                                  
249 SOU 1976:16. (s 143, 121 f, m hänv t Elevenkäten s 38. Tabellbilagan, s 71.)
250 SOU 1976:16. (s 119)
251 SOU 1976:16. (s 125)
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ideologisk profilering, så menar man att också landstingsskolorna kan
skaffa sig en bestämd profil. Det kan ske genom samarbete med vissa
organisationer eller genom att ge sitt utbud av kurser en viss prägel. En
del folkhögskolor ”utbildar ledare och förtroendemän för vissa folkrö-
relser, andra ägnar stor uppmärksamhet åt förhållandena i det län där
de är belägna…”.252

Utredningen framhöll dock, att frågan om ideologisk profilering
kan synas kontroversiell, och diskuterar därför, men anser det inte vara
nödvändigt att skriva in ett krav på allsidig undervisning. Läraren
behöver inte i alla lägen vara neutral. Man framhåller emellertid vikten
av att skolorna präglas av öppenhet för olika idéer, och att verksam-
heten bedrivs med allsidighet och i en anda av tolerans och respekt för
oliktänkande. Man påminner i sammanhanget bland annat om, att verk-
samhetens innehåll och form ska öka individens medvetenhet om sina
egna och omvärldens villkor, samt utveckla självständighet och sam-
arbetsförmåga. Och att stimulera till ökad inlevelse och sociala och
kulturella insatser. Varje skola föreslogs få rätten till långtgående ideo-
logisk, eller annan, profilering, så länge verksamheten överensstämmer
med skolformens karaktär och dess övergripande mål.253 Det blev ock-
så infört i folkhögskoleförordningen. Varje folkhögskola fick därefter
rätt att själv bestämma om sin verksamhet med hänsyn till sin ideolo-
giska och kunskapsmässiga inriktning, men inom ramen för de allmän-
na föreskrifterna.254

1988 års folkhögskolekommitté och reformen 1991
Tre huvudfrågor behandlades av 1988 års folkhögskolekommitté. De
gällde: 1) Vilken roll folkhögskolan med sin särart skulle kunna kom-
ma att spela i framtiden. 2) Vilka uppgifter den är mest skickad att sva-
ra för vad gäller bildning, utbildning, folkbildning och kultur. 3) Folk-
högskolans uppgifter i relation till andra utbildningsanordnares utbud, i
vilket ingick att dra upp gränserna för folkhögskolans framtida yrkes-

                                                  
252 SOU 1976:16. (s 140)
253 SOU 1976:16. (s 139–141, 382) I direktiven ingick att pröva delar av ett förslag
till ny folkhögskolestadga från SÖ. Den innebar en principiell nyorientering av folk-
högskolans arbete. Utredningen lade fram ett eget förslag till ny förordning. Propo-
sition 1976/77:55.
254 Folkhögskoleförordningen (1977:551) 4 §.
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utbildning.255 Som utgångspunkt för debatten om folkhögskolans roll
tar man de tre viktiga uppgifter som skolformen hade haft under tioårs-
perioden efter reformen 1977. Att: 1) överbrygga utbildningsklyftorna
i samhället; 2) utgöra komplement till det reguljära utbildningsväsen-
det; 3) vara aktiva folkbildnings- och kulturinstitutioner. Man konstate-
rar att sistnämnda skett genom den omfattande estetiska kursverksam-
heten och samarbetet med organisationer och studieförbund, då skolor-
na knutit an till den klassiska folkhögskoletraditionen.

Kommitténs syn på yrkesinriktning inom skolformen

Kommittén definierar yrkesinriktad utbildning som ”utbildning som till
sin huvudsakliga del består av sådan fackteori (yrkesteori) och arbets-
teknik (yrkesteknik), som behövs för någon bestämd yrkesutövning
eller profession. …”256 Ända från senare hälften av 1800-talet har den
ansetts handla om kunskaper och färdigheter som går utöver den all-
männa medborgerliga bildningen. Men man understryker, att det i den
svenska yrkesutbildningens tradition ingått ett visst mått av allmän
utbildning, särskilt under efterkrigstiden. I det sammanhanget marke-
ras, att det utbildningspolitiska huvudmotivet, för den statsunderstödda
yrkesutbildningens kraftiga expansion från och med 1950- och 60-
talen, har varit strävan efter jämlikhet. …”alla har ansetts ha rätt till en
god yrkesutbildning”.257

En av kommitténs slutsatser var att det allmänna utbildningsväsen-
det, arbetsmarknads- respektive personalutbildningarna kvantitativt
sett kommer att kunna täcka den överblickbara framtidens utbildnings-
behov. Mot bakgrund av den bilden av utbildningssamhället, tycks
man mena, att folkhögskolan därför i kvantitativ mening inte behövs. I
stället vill man stimulera till en debatt om skolformens (kvalitativa)
roll i relation till det moderna samhället utifrån samhällsutvecklingens
krav på utbildning. Självständiga, kunniga och aktiva människor behö-
ver bättre kunskaper för att på ett mer kvalificerat sätt kunna delta i
samhällsdebatten. Decentralisering av ansvar och initiativ i företag och
                                                  
255 SOU 1989:97. (s 109)
256 SOU 1990:65. (s 88)
257 SOU 1990:65. (s 88). I högskoleförordningen, betraktas all grundutbildning på
högskolan som yrkesförberedande för arbete inom fem sektorer – teknik och
naturvetenskap; administration och ekonomi; socialt arbete; vård; undervisning,
kultur och information.



Kapitel 6

- 121 -

kommuner, engagemang i kulturlivets skapande verksamheter, kraven
på en lösning av miljöproblemen är sådant som lyfts fram. Även folk-
högskolans roll kan påverkas när arbetslivets villkor förändras som
följd av den tekniska utvecklingen, internationaliseringen och männi-
skors ökade krav på medbestämmande och meningsfullt arbete.258

Om folkhögskolans framtida roll

I diskussionen om skolformens framtida roll var två frågor centrala.
Dels vilka målgrupper skolformen ska vända sig till, och dels hur folk-
bildningsarvet ska förvaltas. Exempelvis behovet av ett fritt kunskaps-
sökande i jämförelse med stadiebundna och kompetensgivande utbild-
ningsprogram. Kommittén konstaterar att kursutbudet traditionellt
dominerats av humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men att
även ämnen inom den estetiska sektorn och fritidssektorn senare blivit
vanliga.259 Från reformen 1977 och fram till 1989, hade antalet sökande
till allmän kurs utan specialinriktning minskat från 67 till 40 procent.
Det medförde rekryteringsproblem, särskilt för skolor på landsbygden
och i mindre tätorter. I städer och storstadsområden med fler korttids-
utbildade var inte rekryteringsproblemen lika stora. Från slutet av
1970-talet hade särskilda linjen kontinuerligt ökat sin andel elevveckor
på långa kurser, från 20 till 34 procent. Mest ökade musik och konst
bland de estetiska ämnena, samt de yrkesinriktade ämnena. Samtidigt
hade antalet studerande nästan fördubblats under perioden (från 2 800
till 5 200). Också allmän kurs med särskild inriktning mer än fördubb-
lades från 13 till 32 procent.260 Man lyfter fram några särskilt betydel-
sefulla faktorer för att kursutbudet hade utvecklats med både bredd och
flexibilitet. Folkhögskolornas frihet att profilera sig ideologiskt och
innehållsmässigt; frånvaron av centralt fastställda studie-, kurs- och
timplaner; samt flexibiliteten som gjorde det möjligt att snabbt för-
ändra utbudet efter nya behov och krav.

                                                  
258 SOU 1989:97. (s 118 ff)
259 Se sammanställning av antalet folkhögskolor som 1989/90 erbjöd olika ämnen
och ämnesområden i kurser med särskild inriktning. SOU 1989:97. (s 41 ff)
260 SOU 1989:97. (s 23, 45 ff)
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Yrkesinriktade kurser och linjer 1989/90

Av totalt cirka 670 långkurser läsåret 1989/90 fann kommittén ett par
hundra yrkesinriktade kurser och linjer. Särskilt inom estetiska områ-
det hade många kurser ett dubbelt utbildningssyfte. Å ena sidan skulle
studierna förbereda för amatör- och föreningsverksamhet och å den
andra för fortsatta yrkesinriktade studier. Estetiska sektorn var störst
med kurser på ett hundratal skolor, cirka hälften inriktade mot konst,
nästan hälften mot musik och ett tiotal mot teater. Ledarutbildning för
fritidssektorn fanns på 45 skolor, fritidsledare på 37 av dem. Ett trettio-
tal skolor erbjöd mediasektorns utbildningar – journalistik, TV, video,
radio, foto och information. Ett dussintal skolor erbjöd kurser för för-
samlingsarbete och missions- och U-landsverksamhet. Ungefär lika
många erbjöd kurser inom turismsektorn samt resebyrå- och guide-
branschen.261

Kärnan i verksamheten bör vara att ge allmän medborgerlig bild-
ning, men det är självklart att innehållet förändras med tidens skiftande
behov av kunskaper och färdigheter. Idag ingår sådant som de vikti-
gaste resultaten inom den vetenskapliga forskningens olika fält, men
även allmän mediakunskap och datakunskap. Däremot kan inte fördju-
pade och specialiserade kunskaper som programmering och systeme-
ring räknas som allmän medborgerlig bildning, utan är i stället yrkes-
utbildning. Begreppet allmän medborgerlig bildning står bland annat
för kontinuiteten i skolformens utveckling, vilket man menar är vik-
tigt.262

Kommittén föreslår också ett nytt synsätt på kursutbudets indel-
ning utifrån två principer. Den första tar hänsyn till utbildningens
syften och utgår från kärnan i den allmänna medborgerliga bildning-
ens allmänt kompetensgivande syfte. Men genom ämnesfördjupning
kan specialinriktade kurser utvecklas, och genom att tillföra yrkes-
inriktade ämnen skapas yrkesinriktade kurser. Den andra principen är
behoven av utbildning hos olika målgrupper, korttidsutbildade, ledare
och funktionärer inom rörelser och organisationer eller yrkesutövare
inom fritids- och kultursektorn.263

                                                  
261 SOU 1989:97. (s 48)
262 SOU 1990:65. (s 52 ff, 54).
263 SOU 1990:65. (s 13).
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För att bevara folkhögskolornas särart och identitet poängterar
kommittén att alla kurser ska kallas folkhögskolekurser och omfatt-
ningen anges i veckor, ej poäng som i högskolan. Ideologisk eller inne-
hållsmässig profil, kursernas art och karaktär ska klart deklareras. Stor
respekt för människor och tilltro till deras förmåga utmärker skolfor-
men, liksom pedagogisk öppenhet. Som särart lyfter man också fram
möjligheterna att snabbt anpassa kursutbudet efter samhällsutveckling-
ens krav och deltagarnas skiftande behov och önskemål, samt flexibili-
teten i organisation och verksamhet.264

Folkhögskolekommittén föreslog slutligen att folkhögskolorna bör
få anordna yrkesutbildning, men att vissa villkor måste gälla för inne-
hållet och studiegången om utbildningen avser att ge bestämda kompe-
tenser och behörigheter. I första hand förordas utbildningar som ingen
annan anordnade, exempelvis för små yrkesområden. Att yrkesin-
riktade kurser är riksrekryterande, eller lämpliga för internatform,
menade man, ger bra argument för att anordnas inom skolformen.
Propositionen invänder inte mot att folkhögskolorna anordnar fritids-
ledarutbildning. Samtidigt betonades, att det inte är ett monopol för
folkhögskolorna utan en tillåtelse att statsbidraget går till sådana ända-
mål. Skolorna och deras styrelser förutsätts själva ta större ansvar för
den direkta utformningen än tidigare.265 Turismutbildning bör däremot
begränsas med hänvisning till att många andra anordnare numera
erbjuder sådan.266 Förordningen säger ingenting om vilken verksamhet
som ska bedrivas, förutom att allmän kurs ska utgöra minst 15 pro-
cent.267

Således finns det inga formella hinder för folkhögskolorna att an-
ordna yrkesutbildning. Däremot infördes med högskolereformen 1993
regler som tydligare avgränsar högskolan från andra eftergymnasiala
utbildningar. Folkhögskolans fritidsledar-, dramapedagog-, media-,
informations-, data- och ekonomiutbildningar finns inte i examensord-
ningen och räknas därför inte som högskoleutbildningar. Yrkesinrik-
tade kurser på eftergymnasial nivå svarade 1997 för 13% av verksam-
heten.268

                                                  
264 SOU 1990:65. (s 32, 48, 50–56,). Även: SOU 1989:97. (s 25–28)
265 Proposition 1990/91:82.
266 SOU 1990:65. (s 97)
267 Förordning (1991:977) (Ändring 2000:1451)
268 Proposition 1997/98:115. (s 13, 26 f)
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Yrkesinriktning och skolformens samhällsroll i rapporter på
1990-talet

Enligt Folkbildningsrådet fick folkhögskolan under 1990-talet en mer
uttalad arbetsmarknadspolitisk roll. Långkursverksamheten ökade
under första halvan av 1990-talet med 50 procent. Också särskilda kur-
ser som genomförs på högskolenivå hade ökat. Ibland genomförs
sådana i direkt samverkan med ett universitet, eller en högskola.269 I
mitten av 1990-talet, redovisas ett antal kurser som folkhögskolorna
själva, bedömer motsvarar högskolenivå. Den vanligaste är fritidsle-
darutbildningen på 36 skolor. Därnäst mediekurser vid nio skolor och
friskvård/hälsopedagogik vid åtta skolor. Kantorsutbildningen finns på
tre skolor och dramapedagogutbildningen på tre skolor (numera bara
två sedan en lagt ner sin utbildning). En skola hade teckenspråkstolk-
utbildning, och utbildning i teckenspråk fanns vid en skola.270 Kun-
skapslyftskommittén konstaterade samtidigt, att de yrkesinriktade kur-
serna på eftergymnasial, och högskolenivå, utgjorde 15 procent av
folkhögskolornas totala utbud.271

Mönster i statens syn på skolformen från början av
1970-talet och framåt
Staten anser sammanfattningsvis att folkhögskolans främsta roll är att
bidra till demokratin i samhället, före 1977 med uttrycket ’att meddela’
och därefter ’att främja’ allmän medborgerlig bildning. År 1998 inför-
des formuleringen att folkbildningen ska bidra till att stärka och ut-
veckla demokratin. Redan 1973 års folkhögskoleutredning hade före-
slagit att begreppet allmän medborgerlig bildning skulle tas bort vid
reformen 1977 men regering och riksdag valde att behålla det. Vid
reformen 1991 togs det emellertid bort, fastän folkhögskolekommittén
då förordade att formuleringen skulle behållas. Arbetslivet nämns
numera inte i samband med engagemanget att delta i samhällsutveck-
lingen och ökade möjligheter att påverka sin livssituation. Det förvän-
tas ske genom politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Men i demo-

                                                  
269 Folkbildningsrådet/Magnusson, Lasse. PM, 1995-02-13. ”En gränslös folkhög-
skola”.
270 Folkbildningsrådet. Rapport 1996-03-22. Folkhögskolekurser på högskolenivå.
271 SOU 1996:188.
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kratipropositionen konstateras att arbetslösheten stänger ute människor
från de politiska sammanhangen.272

Demokratidiskussionen har sällan omfattat arbete

Men den diskussion som alltsedan den första folkhögskolestadgan
1919 fokuserat demokratins betydelse, har sällan omfattat arbete. I
1973 års utredning förs emellertid diskussioner vilka jag uppfattar som
försök att närma folkhögskolans roll till elevernas behov av yrkesinrik-
tad utbildning. Under 1990-talet är denna aspekt mer osynlig, arbets-
livet synes vara något man inte ska prata om när det gäller folkhög-
skolan. Den positiva diskussionen i 1973 år utredning blir begriplig i
relation till den samhällsutveckling som då pågick, med många refor-
mer på gång. På jämställdhetsområdet, på det studiesociala området,
och inte minst i arbetslivet med medbestämmandelagen och arbets-
miljölagen. Men däremot diskuteras inte yrkesinriktad och yrkesförbe-
redande utbildning som medel för att uppnå ökad demokrati i sam-
hällslivet.

En tidigare studie har visat att arbetslivet alltid varit kontroversiellt
att inlemma i diskussionen om demokratin i samhället. Där fastslås
exempelvis att vuxenutbildningsreformen, enligt 1975 års proposition
om vidgad vuxenutbildning, tog sikte på arbetstagarnas inflytande i
arbetslivet och de kunskaper som krävs för att stärka individens ställ-
ning. Med demokratiseringen antogs arbetstagarna motiveras till nöd-
vändiga kunskaper för att utnyttja sina nya rättigheter i olika medbe-
stämmandeformer och arbetsmiljöarbete. Den demokratidiskussionen
handlade alltså inte om grupper som står utanför ett arbetslivssamman-
hang. Således individer som man kan anta borde ha mest behov av
yrkesförberedande eller yrkesutbildning. Men propositionen vidrörde i
alla fall frågan om kunskap som en grundläggande förutsättning för att
delta i, och påverka demokratiska beslut. Alltså reellt demokratiskt
inflytande.273

                                                  
272 Proposition 2001/02:80.
273 Det beror på att näringslivet och företagen av politiska skäl inte vill ha någon
inblandning. Johansson. 1985. ( s 227); och Proposition 1975:23.
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Folkhögskolans samhällsroll i statens ögon före 1990

Från 1920-talet legitimerades folkhögskolan i folkhögskolepolitiken
som medborgarbildande men också yrkesförberedande. På 1950-talet
underströks såväl rollen som medborgarskola som yrkesorienterande
och yrkesförberedande. På 1960-talet stärktes den behörighetsgivande
rollen vid sidan av de medborgarbildande och yrkesförberedande funk-
tionerna. Många vuxna behövde då kompletterande utbildning för att
passa in i det nya utbildningssystemet och arbetslivet. Under 1980-talet
(efter reformen 1977) hade skolformen tre samhällsuppgifter: över-
bryggare av utbildningsklyftor; komplement till det reguljära utbild-
ningsväsendet; samt aktiva folkbildnings- och kulturinstitutioner. Den
yrkesinriktade rollen, såväl viss yrkesförberedande utbildning, som
yrkesutbildning och fortbildning, gavs större legitimitet i 1973 års
folkhögskoleutredning, än i reformens slutliga formuleringar. Det be-
ror, menar jag, på utredningens karaktär av initierat tidsdokument, i
beskrivningarna av folkhögskolan och samhällets realiteter (prakti-
ken). Formuleringarna i författningstexten, blir mer allmänt hållna
(retoriken) och kan därför ges skilda tolkningar, och fyllas med
varierande innehåll, över tid (eller av olika intressenter).

Reformen 1991 – statens formella styrning och
bidragsvillkor vid ingången till 2000-talet

Principiellt inriktade propositioner och bidragsregler idag

Vid folkbildningsreformen 1991 avskaffades nästan alla statliga regler.
I folkbildningsförordningen som är mer principiellt hållen, bestämmer
riksdagen och regeringen vissa övergripande mål och motiv för att
bevilja statsbidrag. Folkbildningen förväntas numera styra sig själv ut-
ifrån en egen idémässig plattform för verksamheten, men samtidigt ska
det ske inom ramarna för statens mål med bidraget. Avsikten med
förändringarna var att tvinga anordnarna att fokusera verksamhetens
kvalitet, i stället för kvantitet. Därmed förutsattes verksamheten bli
bättre.274 Reformen skulle, som Riksrevisionsverket formulerar det,
                                                  
274 Statsbidragets konstruktion är idag schabloniserat och fastställs i budgetprocessen
samt utges med bestämt årligt belopp i ett gemensamt anslag. Centrala dokument i
den löpande styrningen är budgetpropositionen, regleringsbrevet och särskilda
regeringsbeslut. Förordning (1991:977). Även: Proposition 1990/91:82.
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”förskjuta fokus från det tillåtna (enligt regelsystemet) till det önsk-
värda (enligt egna mål och statens syften).”275

Statens stöd till folkbildningen, motiveras i propositionen 1991
med, att det förväntas bidra till en demokratisk grundsyn och utveck-
ling i samhället. Man framhåller att folkbildningen, liksom pressen har
uppgiften att fungera som en kritisk och ifrågasättande motkraft, och i
ett historiskt perspektiv har fungerat som en hävstång för demokratiska
strävanden.276 I mars 1998 ersattes 1991 års statsbidragsförordning av
en ny. Statsbidragets syften formuleras i tre punkter, varav de två
senare då tillkom. Stödet ska: 1) främja en verksamhet som gör det
möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och att skapa
engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt,
fackligt eller kulturellt arbete. 2) stärka och utveckla demokratin.
3) bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet
samt främja kulturupplevelser och eget skapande. Grunderna för en
levande demokrati där alla är delaktiga, menar man har särskild bäring
i folkbildningens folkrörelse- och idéburna verksamhet, ”… medbor-
gerlig bildning, personlig utveckling och engagemang i samhälls-
frågor…”.277

Vidare anges som tidigare ett fördelningspolitiskt mål, att ge mest
till dem som har minst. Verksamhet som syftar till att utjämna utbild-
ningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras.
Likaså verksamhet som riktar sig till utbildningsmässigt, socialt och
kulturellt missgynnade personer. Som särskilt viktiga målgrupper för
statens stöd anges deltagare med utländsk bakgrund och deltagare med
funktionshinder, samt från 1998 även arbetslösa som då infördes som
viktig målgrupp. Naturvetenskap och kultur bör uppmärksammas mer i
bildningsarbetet, menar man. Kultur-, IT- och integrationsområdena
lyfts fram som centrala områden där folkbildningen kan få stor bety-
delse för samhällsutvecklingen. Även folkbildningens betydelse i

                                                  
275 RRV 1999:44. (s 14–15) Man menar dock att den ”styrning som syftar till att
främja och stärka folkbildningens kvalitet och profilering framstår som otillräcklig i
relation till andra påverkansfaktorer”.
276 Proposition 1990/91:82. (s 6, 9, 12); För en genomgång av folkbildningens
demokratimål i utredningar och propositioner. Se: Lindgren. 1996. (s 31–40.
Figur 2.1: demokrati som bärande motiv för statens stöd till folkbildningen, 1920,
1963, 1991, s 40)
277 Förordning (1998:973); Proposition 1997/98:115. (s 18, citat s 20)
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arbetet med att forma ett ekologiskt hållbart samhälle framhålls liksom
dess roll för personer med funktionshinder.278

I de särskilda bidragsvillkoren anges, att allmänna kurser avsedda
främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, ska
utgöra minst 15 procent av den årliga verksamheten. Bara de som är 18
år eller äldre får antas till allmänna kurser som ger behörighet som
motsvarar det offentliga skolväsendets. Undantag är yngre elever som
går ett individuellt program i gymnasieskolan. Folkhögskolorna får
inte heller ta ut undervisningsavgifter.279

Mer precisa formuleringar för särskilda satsningar

Särskilda satsningar formuleras annorlunda. Kunskapslyftets mer pre-
ciserade regler uttryckte även utbildningens relation till arbetsmarkna-
den och hade tydligare fokus på formell kompetenshöjning. Där står att
utbildningen skall medverka till att stärka den studerandes ställning på
arbetsmarknaden. Vissa kriterier och en särskild företrädesordning var
bestämmande för vem som kunde antas till utbildning. Den som är:
1) arbetslös, i arbetsmarknadspolitisk åtgärd och anmäld på den offent-
liga arbetsförmedlingen. 2) arbetstagare om arbetsgivaren under stu-
dietiden anställer någon långtidsarbetslös anvisad av arbetsförmed-
lingen. 3) uppsagd från sitt arbete och annars hotas av arbetslöshet.280

Enligt reglerna skulle utbildningen planeras och anordnas, så att inrikt-
ningen och omfattningen kunde bestämmas med utgångspunkt i den
studerandes önskemål, behov och förutsättningar. För att påbörja
utbildning måste man vara 20 år och kurserna omfatta minst 15 veckor.
Kursernas inriktning och omfattning skulle vara sådan, att de kunde
utgöra en del av en utbildning som leder fram till motsvarande grund-
skola eller treårig gymnasieskolutbildning. Bara undantagsvis fick kur-
serna ha mindre omfattning för att rekrytera studieovana personer till
fortsatta studier.

                                                  
278 2:a § Förordning (1991:997) om statsbidrag till folkbildningen. (Förändringar
införda t o m SFS 1998:973.)
279 6:e–7:e §§ Förordning (1991:997) om statsbidrag till folkbildningen. (Föränd-
ringar införda t o m SFS 1998:973)
280 4:e–7:e §§ Förordning (1996:1397) om en särskild utbildningsinsats inom folk-
högskolan.
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Sammanfattande om statens syn på folkhögskolans
yrkesinriktade verksamhet på 1990-talet och framåt

Sammanfattningsvis anges som statens huvudsyfte för statsbidraget, att
verksamheten ska främja demokratin, vilket i sig inte är något nytt
(och som jag återkommer till). I 1990-talets bidragsregler finns en sär-
skilt intressant skillnad att notera. För den ordinarie verksamheten
anges syftet vara att stärka vissa mer allmänna funktioner i samhället.
Som att främja möjligheterna för de enskilda att påverka sin livssitua-
tion och engagera till deltagande i samhällsutvecklingen, stärka demo-
kratin och bredda kulturintresset. Arbetslösa nämns lite mer i margi-
nalen som en särskilt viktig grupp för statens stöd. Det är endast de
särskilda reglerna för kunskapslyftet, som uttryckligen säger att stu-
dierna skall medverka till att stärka den studerandes ställning på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten i samhället blir då också en förutsätt-
ning för att få delta i studier.

Ett stort samhällsproblem idag är ohälsan och i debatten talas ofta
om det fördärvliga när människor ställs utanför arbete på grund av
långtidssjukskrivning, förtidspensionering eller långtidsarbetslöshet.
Ibland utifrån mänskliga värden281 men kanske oftare med samhälls-
ekonomiska argument. Utanförskapet är emellertid också ett demokra-
tiskt problem. Inför reformen 1991 diskuteras ändå inte yrkesinriktat
innehåll som medel att uppnå de allmänna demokratimålen. Avlönat
arbete som villkor för individernas deltagande i samhällslivet behand-
las inte i termer av folkhögskolans förutsättningar för yrkesinriktad ut-
bildning i relation till arbetsmarknaden i stort.282 I slutet av 1990-talet
framträder emellertid arbetslöshetsproblematiken tydligt och arbetslösa
tillförs som prioriterad grupp 1998. Dock inte med motivet att med fler
utbildade i arbete stärka samhällsdemokratin, utan med det fördel-
ningspolitiska motivet att prioritera ”utbildningsmässigt eller kulturellt
missgynnade”.283

                                                  
281 (då talar man kanske hellre om långtidssjuka, förtidspensionerade eller långtids-
arbetslösa personer i st f att fokusera de ekonomiska välfärdsförmånerna?)
282 Angående prioriterade grupper, som handikappade och invandrare, diskuteras
dock de påtagliga riskerna för utanförskap och ökande klyftor mellan svaga och
starka grupper. För att demokratin skall utvecklas och stärkas framhålls betydelsen
av att alla känner sig berörda och deltar i förändringsarbetet…”såväl i arbetslivet som
i samhällslivet i övrigt”. Proposition 1990/91:82. (s 13)
283 Proposition. 1997/98:115. (s 19–20)
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Folkhögskolekommittén föreslog en tydligare formulering i stats-
bidragsförordningen om skolformens samhällsroll – att ”främja sam-
hällets utveckling i riktning mot demokrati, jämlikhet och välfärd (min
kursivering)” 284. Men förslaget förkastades och togs ej in i propositio-
nen. Inte heller den tidigare formuleringen som kommittén ville
behålla, om att verksamhetens inriktning skall öka ”(…) förmågan att i
solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv (min kursivering) och
samhälle”285, finns längre kvar.286

Men att människors ekonomiska villkor har betydelse för deltagan-
de i demokratiska sammanhang visades av Demokratiutredningen.
Ojämlikheten i föreningslivet har ökat under 1990-talet och två nya
konfliktlinjer har uppstått. För det första mellan sysselsatta och arbets-
lösa, och för det andra mellan personer med utländsk bakgrund och
övriga befolkningen. Medborgarsammanslutningar domineras av män.
Högutbildade är mer aktiva än lågutbildade, äldre mer än yngre, per-
soner med svag ekonomi och födda utomlands är mindre aktiva. Även
skillnaderna i valdeltagande ökar, såväl mellan hög- och låginkomst-
tagare, som mellan medel- och arbetarklass.287

Det är därför rimligt att i detta sammanhang, när det gäller yrkes-
inriktningen i kursutbudet, ge begreppet demokrati ’ekonomiska för-
tecken’. Skälet är att folkhögskolans målgrupper ofta tillhör just de
grupper där medborgardeltagandet minskar, samtidigt som förankring-
en på arbetsmarknaden är dålig. Med detta som raster, vilka slutsatser
kan då dras om hur staten ser på folkhögskolans yrkesinriktade roll?

Slutsatser om statens syn på folkhögskolans
samhällsroll i vår samtid
I det följande resonemanget är utgångspunkten sålunda att den mest
grundläggande arenan för medborgarnas delaktighet i samhällslivet,
och därmed en levande demokrati, i ett visst perspektiv kan vara just
arbetslivet. Man kan befinna sig utanför arbetslivet och demokratins
kanaler även utan att tillhöra någon grupp som definieras som ’miss-

                                                  
284 SOU 1990:65. (s 204, 201 ff); jfr Proposition 1997/98:115. (s 18)
285 SOU 1990:65. (s 202); även Förordning (1977:551) (3 § om verksamhetens
innehåll och form, formulerad av SFHL).
286 Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (ändring 1998:973)
287 SOU 2000:1; Proposition 2001/02:80. (s 24–25)
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gynnad’, vare sig vad gäller utbildning eller kulturellt. Att ha ett arbete
ger, i bästa fall, individen en känsla av inflytande och möjlighet att
bestämma över sitt eget liv och verksamhet. Känslan av egenkontroll
och makt är mycket viktigt för självförtroende, välbefinnande och
hälsa. Det betalda arbetet ger försörjning och ekonomiska valmöjlig-
heter samtidigt som det grundar tryggheten i våra sociala välfärds-
förmåner.

Osynliggörandet av den yrkesinriktade verksamheten
En slutsats är att folkbildningsreformen 1991, och särskilt förändring-
arna 1998, förstärker folkhögskolans fördelningspolitiska och kultur-
främjande roller inför 2000-talet. I och med detta osynliggörs yrkes-
inriktningen än mer och legitimiteten minskar för folkhögskolans roll
som yrkesutbildare. Skolformens kompletterande yrkesutbildarfunk-
tion har därmed begränsats i statens ögon, jämfört med reformen 1977,
då folkhögskolan ansågs kunna användas för viss yrkesutbildning. Men
i det beslutet ingick att folkhögskolorna inte bör erbjuda sådan utbild-
ning som andra anordnare får resurser till. När det offentliga skolsyste-
met därefter givits större friheter, så har flertalet av folkhögskolans yr-
kesförberedande och yrkesinriktade utbildningar allteftersom kommit
att anordnas även av gymnasieskolan och högskolan.288 Folkhögskolan
har i motsvarande mån förlorat mark bland annat för sina turismutbild-
ningar.

Utbildning för arbete och yrke osynliggörs också när staten gör
allmänna kursen till en slags fredad zon genom att kringgärda den med
en femtonprocentig minimiregel. Det kan då tolkas som att detta är den
’riktiga’ folkhögskolan i statens ögon. Därför framstår det som om
man inte ser övriga verksamheter som lika viktiga uppgifter för skol-
formen. Kunskapslyftets 10 000 platser, har å ena sidan varit mer
direkt studieförberedande eller yrkesinriktade, men fick å andra sidan
inte heller medföra att den ordinarie långkursverksamheten minskade.

Just frågan om den allmänna kursen som folkhögskolans bas, kan
dock också tolkas ur ett annat perspektiv. 1973 års folkhögskole-
utredning, föreslog inför reformen 1977 att ta bort indelningen i olika
kurstyper eftersom man inte längre ansåg det befogat med vinterkursen

                                                  
288 Se genomgång av yrkesinriktad utbildning i SOU 1989:97. (s 47–52)
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som administrativ enhet.289 Inom folkhögskolan har vinterkursen, som
därefter blev ’allmän kurs’, ofta setts som den mest folkbildningsmäs-
siga, som folkhögskolans ’särart’, och förslaget möttes med protester.
Som aktör inom det fria folkbildningsarbetet har skolformen sin rela-
tiva frihet och oberoende ställning att värna om. När staten inför
restriktioner om vad man får eller inte får göra, så minskar skolornas
självbestämmande oavsett typ av verksamhet. Samtidigt hindrar inte
allmänna kursens femtonprocentiga minimiregel att specialkurserna,
bland vilka de yrkesinriktade och yrkesförberedande utbildningarna in-
går, får dominera verksamheten om skolorna så vill. Å andra sidan
finns ingen regel som begränsar allmänna kursen, den får vara hur stor
som helst.290

Yrkesinriktning som medel att främja demokratin diskuteras
inte

Jag har inte funnit att den yrkesinriktade verksamheten diskuteras som
ett medel att stärka demokratin. Ändå har det visat sig att grupper som
står utan arbete också deltar mindre i samhällspolitiskt arbete än de
som har arbete. I arbetslöshetssatsningarna finns dock ett närmande till
arbetsmarknaden och de samhällsbehov som uppstår när många männi-
skor hamnar utanför detta särskilda sociala sammanhang. Trots det, så
framstår det inte som om en ’riktig’ folkhögskoleutbildning ska inklu-
dera yrkesinriktade verksamheter. Folkhögskolan förväntas stå för en
grundläggande, eller kanske förberedande utbildningsnivå, men sällan
en färdigutbildning till ett yrke.

Men, jag menar, att de två övergripande demokrati- och kultur-
syftena, måste förstås som kollektiva samhällsmål när de diskuteras i
de politiska texterna. De gäller mål snarare till fromma för samhället i
stort, än för målgruppernas individer. På så sätt kan de ses som över-

                                                  
289 SOU 1976:16 (s 136 f, 383).; jfr Hartman. 1993. Som redogör för farhågor som
framkom i folkhögskoledebatten om att den ’sant folkhögskolemässiga’ och ’genuint
bildande’ vinterkursen skulle komma att försvinna på grund av vinterkursens rekryte-
ringsproblem och kortkursexpansionen. Man krävde att folkhögskolestadgan skulle
garantera kursformens ”existens”, varefter ’allmän kurs’ skapades. (s 222, som
hänvisar till SÖ-FS 1977:23, § 19)
290 År 1997 utgjorde allmänna behörighetsgivande kurser 40% av verksamheten (i
antal deltagarveckor), yrkesinriktade kurser 13 %, estetiska kurser 17%, övriga
kurser 14% samt kortkurser 15%. Proposition 1997/98:115. (s 13)
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ordnade den direkt pedagogiska processen. Detta till skillnad från de
personlighetsutvecklande och sociala syften som också får resultat som
framstår som folkhögskolemässig bildning. Tillsammans speglar de
emellertid en uppfostrande och social samhällsroll för folkhögskolan.
Däremot är individernas studiemotiv ofta pragmatiskt inriktade mot att
förbättra sina förutsättningar för yrke och arbete och därmed för att
skapa sig ett bättre liv. Att intresset i den meningen är instrumentellt
utesluter emellertid inte en samtidig önskan att utveckla sig själv eller
vissa intressen, ibland innan annan yrkesutbildning påbörjas. Det spe-
lar ingen roll om man är yngre eller äldre, motiven för exempelvis
estetiska utbildningar kan vara desamma.

Folkhögskolans roll att förbereda för civilsamhället

Även om folkhögskolans kompensatoriska utbildningsfunktion också
legitimeras fördelningspolitiskt, att kompensera personer som av olika
skäl inte har uppnått en minsta rimlig utbildningsnivå, så framstår folk-
högskolans roll i statens ’demokratiska mål’ främst vara att förbereda
för det civila samhället. Den kompensatoriska funktionen legitimeras
också socialpolitiskt med kulturverksamhet som, kan man tänka, ska-
par en plattform vid sidan av arbetslivet i civilsamhällets olika förgre-
ningar. Det kan ske i medborgarpolitiska sammanhang och skapande
verksamheter av skilda slag och med olika syften. Demokratipropo-
sitionen 2001/02 landar på ungefär samma sätt. Trots att man lyfter
frågan om ojämlikhet och problemen med arbetslöshet och margina-
lisering, så ägnar man sig ändå sedan åt formerna för politiskt arbete.
Inte heller fördjupas sådana för individerna grundläggande förutsätt-
ningar som relationerna mellan demokrati, betalt arbete och menings-
full sysselsättning.291

Folkhögskolans roll framstår i detta ljus främst vara att hjälpa dem
som söker sig dit att skapa sig en ny plattform för att gå vidare till
fortsatta studier. Men också att i civilsamhället med kulturaktiviteter
och ”ett lyft för kultur och bildning i bred bemärkelse”292 möjligen
skapa ett meningsfullt liv, ’trots allt’, om man står utanför arbetslivet.
Att med exempelvis kulturella och sociala verksamheter ge arbetslösa
eller långtidssjuka kompenserande sysselsättning och engagemang när

                                                  
291 SOU 2000:1; Proposition 2001/02:80. (s 24–25)
292 Proposition 1997/98:115. (s 2, 10)
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de inte har ett betalt arbete (eller yrke efter utbildning) i sikte. Kan det
vara så att det är ett uttryck för att arbetets värde på grund av mass-
arbetslösheten håller på att omvärderas även i politiken? För indivi-
derna kan det ske till förmån för andra aktiviteter som skapar mening
och identitet.

I en studie i Dalarna påvisades en ’motkultur’ med värdeförskjut-
ning bland arbetslösa som aldrig haft lönearbete.293 En studie i Tysk-
land fann fem dominerande coping-mönster bland arbetslösa ungdo-
mar, exempelvis genom ’sub-’ och ’surrogat’-karriärer eller kollektivt
engagemang.294 Det har hävdats att individens roll och själva arbetets
beskaffenhet behöver omdefinieras när samhället saknar traditionella
arbeten. För att motverka utslagning i den nya ekonomi där marknaden
och staten rationaliserar bort jobben för att minska kostnaderna behö-
ver en tredje sektor skapas. Där ska finnas konst, kultur, sport, hälso-
vård, utbildning fritid och annan ideell verksamhet.295 Även Giddens
diskuterar, att det betalda arbetets betydelse kanske kommer att om-
prövas eftersom samhällsförhållandena har förändrats och arbetslös-
heten visar att det inte längre är självklart att alla behövs i arbets-
livet.296 Kanske är det i ett sådant perspektiv, som vi ska förstå statens
förväntningar på folkhögskolan i detta avseende?

Medborgarskolning med ’arbetsfria’ förtecken

Syftena som formulerats för statsbidraget kan, med sådant för ögonen,
tolkas som nutida sätt att benämna medborgarskolning. Att öka indivi-
dernas möjligheter att ”påverka sin livssituation”, och skapa enga-
gemang ”att delta i samhällsutvecklingen”, samt att ”stärka och
utveckla demokratin”. Men i ljuset från det som sagts ovan får den
skolningen andra innebörder än vad medborgarbildningsidealet tradi-

                                                  
293 Jfr Granvik. 1998. (s 278) [författaren hänvisar till Bartholdsson, Åsa. 1997.
Arbete och arbetslöshet i en svensk industristad - om förändring, otrygghet och
motstånd. Arbetsrapport. Falun: Dalarnas forskningsråd.]
294 Alheit. 1986, 1994. (s 30, 32, 145, 238, 255, 266)
295 Rifkin. 2001. Statens roll måste bli en annan, starkt reducerad inom affärslivet och
mycket större inom civilsamhället. Tillsammans behöver dessa två börja utöva
politiskt tryck på företagen för att driva in en del av de nya handelsvinsterna till
samhällena. (s 263, 270 ff, 323 f)
296 Giddens. 1994. (s 426)
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tionellt utlovat med kunskaper för att delta på de politiska besluts-
arenorna.

Innebörden kanske därmed även förändras för dem som söker sig
till folkhögskolans yrkesinriktade verksamhet. Fritidsledarutbildning-
en, dramapedagog-, media- och andra yrkesinriktade utbildningar till-
skrivs inte heller legitimitet som högskoleutbildningar, fastän de för
folkhögskolan är det.297 Den yrkesförberedande rollen framhålls inte
särskilt. Fritidsledarlinjen har på vissa håll fått rekryteringsproblem
och omvandlas därför ibland till nya linjer. Ett exempel är Tollare folk-
högskola som sedan läsåret 1993/94 har en ettårig ’Socialpedagoglinje’
(Socialpedagogiskt ungdomsarbete).298

Dubbelheten marginaliserar folkhögskolans ’yrkesroll’
Det finns också en motsägelsefull dubbelhet inbäddad i de politiska
texterna. En slutsats är att staten genomgående behandlat folkhögsko-
lans yrkesinriktade samhällsfunktion som något marginellt. De offent-
liga texterna lyfter mest fram något annat som skolformens uppgifter,
eller som det ’egentliga’ i skolformen. Yrkesutbildning inom skolfor-
men framstår som ’något’ som måste begränsas och hållas tillbaka. Jag
kan inte se, att det någonstans nämns att yrkesutbildning är helt rele-
vant, även om vissa yrken och yrkesområden anses passande och har
fått plats inom skolformen. När yrkesverksamheten legitimeras och
förordas blir ändå intrycket att det sker med reservationer och ’smäll
på fingrarna’, exempelvis när parallellutbudet i olika skolformer disku-
teras. Ett förslag är att vissa kurser bjuds ut som folkhögskolekurser,
för att det inte ska bli ”missförstånd om kompetens och behörighets-
värde”.299

Eftersom legitimiteten inte är självklar så framstår yrkesinriktning-
arna som främmande fåglar som i olika mån är anpassliga till skolfor-
mens klimat. Ibland är emellertid verkligheten i folkhögskolan för-
beredd för vissa uppgifter, men får ändå inte legitimitet förrän tiden
låtit samhällsbesluten mogna. Ett exempel är de skolor som slöt sig
                                                  
297 Proposition 1997/98:115. Genom lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina utesluts dessa folkhögskolans utbildningar från högskoleutbildningar i
högskoleförordningens mening. (s 34, s 26 f)
298 Läsåret 1991/02 rekryterades sista gången till 2-årig fritidsledarutbildning.
1992/93 genomfördes i stället två terminskurser för kultur- och fritidsarbetare.
299 SOU 1990:65 (s 88 ff, se särskilt s 94–97, citat s 97)
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samman och samverkade redan innan de fick formell behörighet som
fritidsledarskolor. Ett annat är att rätten till profilering inte skrevs in i
de formella dokumenten förrän i senare delen av 1970-talet, trots att
rörelseskolorna kommit in i skolformen i 1900-talets början. Jag vill
tolka det som ett uttryck för att samhällets normsystem i viss mån är
’öppet’, och att normerna på så sätt ständigt kan omformuleras och
kompletteras med samhällsutvecklingen. Även om det kan ta sin tid
vilket folkhögskolan visar. Alla förhållanden är inte formellt reglerade
men verksamhet pågår ändå.

Med det offentliga textmaterialet som raster ser det ut som om
staten försöker besvärja den yrkesinriktade verksamheten genom att
fördunkla den, i ett försök att disciplinera verkligheten. Det sker
genom osynliggörandet, marginaliserandet och den känsla man får av
att yrkesutbildning är tabu, rent av något oanständigt för folkhög-
skolan. Inte heller diskuteras arbetsmarknadspolitiken. Kanhända hela
fenomenet är ett uttryck för konflikter mellan olika intressen som finns
inbyggda i det offentliga beslutssystemet, och som får sin lösning
genom harmlösa politiska konsensusbeslut? Inte heller folkhögskolan
framstår i detta som enhetlig, eller ett sammanhållet ’själv’. Inom skol-
formen samsas olika värderingar, både i ideologi och den dagliga verk-
samhetens göranden och låtanden. Frågor om att ge behörighetsgivan-
de kurser eller om folkhögskolan ska sätta betyg, är för många provo-
cerande medan andra tycker det borde vara självklart idag.

Statens formuleringar och motsättningsfulla handlingar

Yrkesinriktade utbildningar förordas som sagt inte av staten på 1990-
talet. Till synes prioriteras den inte och ändå är det mycket som sker i
praktiken. Till exempel villkoras viss verksamhet med tätare relation
till arbetsmarknaden av staten för att ge bidrag. Kunskapslyftets kurser
som fick lov att vara mer arbetsmarknadsinriktade, måste bedrivas
utöver den ordinarie verksamheten. Det visar, att sådan verksamhet
ändå anses mycket viktig. Ett tydligt exempel är den Kvalificerade
Yrkesutbildningen (KY), som 1 januari 2002 fick status som reguljär
eftergymnasial verksamhetsform.300 Även folkbildningen är med och

                                                  
300 Proposition 2000/01:63. Kvalificerad Yrkesutbildning, som ersatte Lagen
(1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning.
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anordnar KY-utbildning, i slutet av 2003 gällde det nio folkhögskolor
och två studieförbund.301

Motsägelsefullheten består i vissa fall i att staten förväntar sig så-
dant som inte är möjligt, eller rimligt inom ramen för de resurser som
tilldelas. Flera ansökningar på 2000-talet om nya folkhögskolor har
lämnats utan bifall av Folkbildningsrådet på grund av ekonomiska
skäl. Staten önskar både att folkbildningen ska profilera sig för att
motivera sin existens, och att prioritera grupper med särskilda svårig-
heter, för att stärka deras möjligheter att påverka egna villkor.

Men om vi återgår till att formuleringsarenan kan vara något helt
annat än realiseringsarenan, så finns det motsättningar också mellan
statens egna formuleringar och konkreta handlingar. I målstyrnings-
principen sägs att folkbildningen ska styra sig själv och med egna
ideologiska utgångspunkter profilera verksamheten. Samtidigt använ-
der staten statsbidragets syften för att fylla dessa idéer med ett särskilt
innehåll. Den nya målstyrningens ramkaraktär kräver sålunda att praxis
utvecklas för att fylla ramarna med verksamhet som blir kontrollerbar
för staten. Riksrevisionsverket kritiserar att folkhögskolan gör annat än
staten formulerar, och föreslår en mer aktiv tillsynsroll för Folkbild-
ningsrådet, både främjande och kontrollerande.302

Detta är i sig motsägelsefullt. Kanske inte bara för folkhögskolorna
utan också för elever som söker sig dit för att få sina upplevda behov
av yrkesinriktad utbildning tillgodosedda. Skolornas verksamhet på-
verkas även av studiemedelssystemet, antagningssystemet till högre
utbildning och examensordningen, alltså helheten av de statliga beslut
som dimensionerar hela den eftergymnasiala utbildningen och rekryte-
ringen till studier.

Eftersom skolorna måste nå upp till minst 90 procent av den verk-
samhetsvolym de åtagit sig, så innebär det samtidigt att kursutbudet
måste ha ett innehåll som lockar elever. Om inte, så riskerar skolorna
att inte uppfylla bidragsvillkoren. Också folkhögskolans målgrupper
påverkar på så sätt verksamheten. Det framträder således på flera sätt
en motsägelsefull bild av statens syn på folkhögskolans roll.

                                                  
301 Folkbildningsrådet/Håkansson, Signild, Utkast, november 2003. ”Folkbildarna
som utbildare”. (s 3)
302 RRV 1999:44. (s 15, 81)
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Slutsatser om de politiska besluten som kritiska tidpunkter
och legitimitetsgrund för folkhögskolans verksamhet från och
med 1970-talet

Med hänvisning till Giddens, och mina teoretiska utgångspunkter, så
kan riksdagsbeslutet 1975 om fritidsledarutbildningen betecknas som
en kritisk tidpunkt för folkhögskolan. Den nya utbildningen fick då
formellt erkännande och detta kan ses som en ’identitetsavgörande’
händelse särskilt för fritidsledarskolorna som därmed fick formell
legitimitet för sin yrkesutbildning. Folkhögskoleutredningen hade
dessförinnan tagit ställning för viss yrkesutbildning. De menade att om
man ska utgå från elevernas livssituation, så kan inte folkhögskolan
ignorera stora deltagargruppers behov av yrkesförberedande utbild-
ning. Man framhöll att skolformen alltid hade gett yrkesförberedande
utbildning som från tid till annan setts som en del av den medborger-
liga bildningen.

En annan kritisk händelse som kan betraktas som identitets-
avgörande var, när förslaget om att ändra formuleringen ’allmän med-
borgerlig bildning’ samtidigt inte bifölls. Skälet till utredningens för-
ändringsförslag var begreppets mångtydighet och föråldrade karaktär.
Förslaget möttes emellertid av motstånd då formuleringen traditionellt
varit starkt förknippad med folkhögskolans samhälleliga funktion och
därmed identitet. I folkhögskoleförordningen skrevs in att folkhög-
skolans uppgift även fortsättningsvis skulle vara att ’främja’ allmän
medborgerlig bildning, om än med en mindre förpliktigande formu-
lering än den tidigare att ’meddela’.

Att rätten för folkhögskolorna att profilera sig samtidigt skrevs in i
förordningen, kan också förstås som identitetsavgörande. Utredningen
hade särskilt hänvisat till rörelseskolornas önskan att få profilera inne-
hållet i sina kurser i enlighet med sina grundläggande idéer. Samhälls-
stödet till dessa skolor tolkas som tecken på deras värde för samhället.
Och att de därför har rätt till ideologisk eller annan profilering. Ett av
flera möjliga sätt att profilera sig, som utredningen diskuterade, var i
kunskapsstoff. Samtidigt skrevs in i målparagrafen, att folkhögskolan
även kan ge yrkesinriktad utbildning, fastän i begränsad omfattning,
och inom ramen för de syften som anges.303

                                                  
303 Folkhögskoleförordningen (1977:551); Proposition 1976/77:55.
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Hur kan man då förstå det motsägelsefulla i hur staten formulerar
sig om folkhögskolan och verkligheten? Vi ser på ett exempel. Det
förefaller rimligt att anta, att mångfalden inom skolformen varit den-
samma idag, oavsett beslutet att skydda ’allmän kurs’ hade tagits eller
ej, förutsatt att övriga förutsättningar hade varit desamma. Statens eko-
nomiska styrmedel är verkningsfulla, vilket riktade extraresurser visar.
Men det är också makten i folkhögskolans tradition. Det var ju folk-
högskolan själv som ville garantera existensen för denna kurstyp, även
om den kanske redan då i mitten av 1970-talet hade förlorat en del av
sin relevans. Inte på grund av att detta bildningsprojekt inte i sig är gott
nog, utan därför att tiden i vissa avseenden sprungit ifrån dess före-
träden. Bland annat menar jag att man måste erkänna folkhögskolans
rekryteringskris utifrån de ökade behov av formell utbildning som
vuxit fram med samhällsutvecklingen. Inte minst har kraven på yrkes-
inriktad utbildning för att ungdomar ska komma ut i arbetslivet ökat
över tid.

Med hänvisning till min teoretiska ram, så kan man säga att folk-
högskolans krav på att skydda sitt flaggskepp, den allmänna kursen, är
ett exempel på hur modernitetens riskkultur drabbar folkhögskolan.
När staten vill förändra villkoren tvingas skolformen göra en risk-
bedömning av sitt bildningsprojekt och framställer därför krav på
skydd. Men de många oberäkneliga faktorer (faror) som finns utanför
folkhögskolan själv, gör att man ändå inte kan vara säker på vilket
resultat som åtgärden kommer att få. Det beror på de moderna institu-
tionernas föränderlighet och mobila karaktär, det är exempelvis utom
folkhögskolans kontroll hur arbetslivet och arbetsmarknaden förändras.
Liksom den ungdomskultur som växer fram och också påverkar ele-
vernas behov och efterfrågan av utbildning. Den trygga förvissning
som kan upprätthållas genom traditioner och vanor hade inte ersatts av
den visshet som kan nås genom rationella kunskaper.

Skolformen försöker vid existentiellt kritiska tidpunkter som
rekryteringskriserna på 1920-talet och 1970-talet upprätthålla själv-
identiteten, och självet uppfattas då reflexivt utifrån den egna biogra-
fin, sin tradition, historiciteten är viktig. Identiteten skapas rutin-
mässigt genom egna reflexiva handlingar. Sociala system som folk-
högskolan kan också beskrivas som autonoma och determinerade av
sina egna konstituerade förhållanden (interna referentialitet). Kanske är
det också det vi ser här när folkhögskolan inte vill släppa sin ’allmänna
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kurs’ trots att begreppet inte längre har särskilt stor betydelse för den
konkreta verksamhet man bedriver? Eller om man vänder på det, den
bildande verksamhet som man kan bedriva oavsett vad kurstypen
kallas. För självidentiteten är det däremot viktigt att upprätthålla den
egna sammanhängande biografiska berättelsen när staten försöker för-
ändra hur folkhögskolans sociala relationer ska organiseras.

Vi kan också se hur reformen 1991 för folkhögskolan får kon-
sekvenser som kan beskrivas i termer av det moderna som en risk-
kultur. Folkhögskolornas tillit till den ekonomiska stabiliteten minskar
som följd av bidragsförändringarna i samband med reformen. I och
med att andelen tillfälliga projektbidrag har blivit relativt stor är det
svårare med långsiktig planering och handlingsutrymmet kringgärdas.
Detta verkar paradoxalt i relation till att regelstyrningen tagits bort.
Friheten borde öka men verkar i stället minska. Samma paradox fram-
står i relationen mellan statens uttalade önskemål om ökad profilering
av verksamheten och bidragens form, som kanske snarare styr i en viss
riktning. De riktade bidragen förefaller snarast ha en styrande funktion,
som i praktiken blir motsatsen till vad profileringen utlovar. Frågan är
vad kursutbudets yrkesinriktning visar med avseende på detta.

Sammanfattande om statens syn på folkhögskolan
Avslutningsvis har omvärldens, eller närmare bestämt statens, syn på
folkhögskolans identitet avhandlats i detta kapitel. Det är den allmänna
verksamheten som legitimeras, i de samhällspolitiska utredande texter-
nas institutionella reflexivitet. Samtidigt behandlas den yrkesinriktade
verksamheten på ett marginaliserande och mångtydigt sätt. Därmed
framstår inte yrkesinriktad utbildning vara det som folkhögskolan bör
ägna sig åt. I stället framhåller folkhögskolepolitikens berättelse demo-
krati och kultur som folkhögskolans roll och funktion.

1988 års folkhögskolekommitté lyfte fram tre samhällsuppgifter
folkhögskolan haft efter reformen 1977 – som överbryggare av utbild-
ningsklyftor, som komplement till det reguljära utbildningsväsendet
samt som aktiva folkbildnings- och kulturinstitutioner. I diskussionen
om folkhögskolans framtida roll fokuserades bildning, folkbildning,
kultur och utbildning, samt relationen till andra anordnares kursutbud
vad gäller yrkesutbildning.

Kultur- och folkbildningsuppgifterna konstaterades ha utförts
genom de många estetiska kurserna och samarbetet med organisa-
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tioner och studieförbund i klassisk folkhögskoletradition. I relation till
hur skolformen ser på sig själv och vad man vill arbeta med, så före-
faller detta tämligen oproblematiskt. Liknande brukar nämnas, när man
i olika sammanhang talar om vad som skiljer skolformen och dess bil-
dande ambitioner från andra. Däremot harmonierar inte utbildningsrol-
len lika väl med hur folkhögskolans identitet framstår i (det folkhög-
skoleideologiska) talet om vad folkhögskolan är och bör vara.

Inför reformen 1991 nämns inte mycket angående yrkesinriktning-
ens kompletterande roll. Samtidigt har de fördelningspolitiska och kul-
turfrämjande rollerna stärkts. I samhällsdebatten från 1990-talet har
ofta med hänvisning till forskning om arbetslivet framförts att utveck-
lingen av allmänna kompetenskrav i arbetslivet går från specialist till
generalist. Utbildning av generalister förefaller i vissa avseenden stäm-
ma överens med skolformens förhållningssätt till kunskap och bild-
ningstanken. Då borde det också vara lättare att acceptera folkhög-
skolan som ’yrkesutbildare’ än när det gäller mer specialiserade yrkes-
roller.304 Sålunda kan man undra på vilka sätt olika samhällsuppgifter
framstår i skolformens verksamhet.

Sammantaget kan man konstatera att staten ger många dubbla bud-
skap i sin motsägelsefulla förväntan på folkhögskolans yrkesförbere-
dande roll. Mest förefaller det som om folkhögskolan inte ska ägna sig
åt detta trots utbildningens allmänt ökande betydelse på alla samhälls-
områden. Skolformen borde kunna ses som en viktig resurs för vissa
yrken utifrån humanistiska och existentiella utgångspunkter som utred-
ningen på 1970-talet framhöll. Staten diskuterar inte den yrkesinriktade
utbildningens demokratiaspekter, vilket kan tyckas märkvärdigt utifrån
den demokratiroll som staten så starkt ålägger skolformen. Inte minst
då i relation till alla de ungdomar som under många år har lämnat gym-
nasieskolan utan tillräckliga kunskaper. I FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna står att var och en har rätt till ett arbete vilket
efter andra världskriget innebar rätten till betalt arbete. Och det är i en
sådan anda som den svenska arbetsmarknadspolitiken under lång tid
bedrivits. Men folkhögskolan har också ibland gått före utvecklingen
och skapat något nytt trots att formell legitimitet inledningsvis saknats.
Frågan är hur folkhögskolans kursutbud utvecklats efter 1991.

                                                  
304 T ex framhöll en lärare i ’media’ de egna elevernas företräden och mer generella
inriktning jämfört med journalisthögskolans (intervju vid folkhögskola.)
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Nästa kapitel

Så långt enligt olika slags offentliga texter, statliga utredningar och
senare rapporter, som behandlar folkhögskolans verksamhet i vår när-
historia från början av 1970-talet och till början av 2000-talet.

Nu övergår vi till att undersöka hur det generella kursutbudets
yrkesinriktning har sett ut och utvecklats under de nästan trettio år som
gått mellan 1972 och år 2000. Hur samspelar kursutbudets yrkesinrik-
tade innehåll med de politiska folkhögskoledokumenten? På vilka sätt
framstår idag den överbryggande uppgiften, det komplementära samt
den aktiva kultur- och folkbildningsinstitutionens samhällsuppgifter i
kursutbudets yrkesinriktning och i historiens ljus? Vilka samhällets
arbetsuppgifter – ’yrkesroller’ eller yrkessektorer (livsstilssektorer) –
väljer folkhögskolan för sina elever?
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Kapitel 7: Kurspolitikens ’yrkesroller’
speglar samhället

Yrkesinriktning som aktiv handling –
identitetens uttryck i valda ämnen
Identiteten representeras som sagt av kursutbudets yrkesinnehåll.
Yrkesinriktningen betraktas i avhandlingen som följden av aktörers
aktiva handlingar, eller med andra ord som empiriska avtryck. De
aktörer som studeras är skolformen och enskilda folkhögskolor. Där-
emot inte enskilda personers eller gruppers aktiviteter, även om exem-
pelvis lärarförbundet över tid har varit en inflytelserik aktör som
implementerat nya idéer inom skolformen, samtidigt som gamla tanke-
gångar har försvarats. Samverkan har skett inte minst när det gällt nya
ämnen. Utgångspunkten för den fortsatta undersökningen är emellertid
att förbundets arbete ingår i helheten av det som uttrycks i kursutbudet.

Efter att nästan alla statliga regler togs bort vid folkbildningsrefor-
men 1991, så ser det ut som om skolformens frihet ökat. Statens
uttalade syfte med målstyrning var att sätta verksamhetens innehåll och
kvalitet i centrum.305 Folkhögskolorna ska därför kunna välja hur man
vill profilera sig.

Yrkesroller i ämnesutbudets mönster 1972 och 2000
Folkhögskolans ’yrkesroller’ ska undersökas i kursutbudets ämnes-
variation och i relationen till huvudmannaskapet. Bilden av yrkes-
inriktningen byggs upp kring sex grupper av skolor med olika huvud-
män.306 Historiciteten i biografin är viktig när man betraktar skol-

                                                  
305 Proposition 1990/91:82. Även RRV 1999:44.
306 Utifrån Folkbildningsrådets indelning år 2000 (se tabell 2).
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formen och vart den är på väg. Hur framträder dagens yrkesroller mot
bakgrund av hur de såg ut igår? Vartåt är förändringen på väg? En
lägesbeskrivning av nutidens yrkesroller i början av 2000-talet ställs
mot kursutbudet i början av 1970-talet som får bilda närhistorisk fond.
Undersökningen gäller den totala populationen folkhögskolor och
deras ämnesprofiler som presenterats i de långa kursernas årliga äm-
nesregister läsåren 2000/01 och 1972/73. Kataloger som spänner över
hela tioårsperioden från folkbildningsreformen 1991 till år 2000 har
studerats i arbetet, även om de inte redovisas särskilt.

Förändring pågår i tidsrummet mellan två reformer
För att komma åt förändringar i samhället efter reformen 1991 bedöm-
des det vara rimligare att jämföra 2000-talets kursutbud med en tid-
punkt ’bortom’ den föregående reformen, varför 1972 valdes som
lämpligt. Förändring sker ofta gradvis och i praktiken går utvecklingen
före och visar vägen för reformer. Tidpunkten när en reform börjar
gälla innebär inte (alltid) den verkliga brytpunkten för verksamhets-
förändringar. I allmänhet börjar nyheterna uppträda dessförinnan.
Angående 1991 års reform sker det successivt från reformen 1977 och
under 1980-talet när olika förändringsprocesser startar. Därför framträ-
der vår tids kursförändringar tydligare mot 1970-talets kursutbud,
vilket är intressantare för avhandlingsfrågan.

Men vad kan det bero på, att reformer som i detta fall inte alltid ser
ut att medföra så stora förändringar? Med utgångspunkt från Giddens
struktureringsteori vill jag förklara detta på följande sätt. När folkhög-
skoleutredningen började arbeta 1973 ’bäddades’ den tidens samhälls-
förhållanden och föreställningar om framtiden in i reformens intentio-
ner. Den institutionella reflexivitetens strategier hade bäring in i 1980-
talet som då fortfarande utgjorde framtiden. Under 1980-talet hade
folkhögskolorna 1977 års regler att följa, samtidigt som samhällsut-
vecklingen kontinuerligt pockade på korrigeringar. Förändringar var
därför redan på gång när folkhögskolekommittén startade sitt arbete
1988. I tidsrummet mellan reformerna, pågick en kontinuerlig reflexiv
omformulering av såväl de externa samhällsvillkoren som folkhögsko-
lans interna förhållanden. Tidsrummet bäddade så att säga för de
reflexiva förändringar som staten skulle komma att formulera i refor-
men 1991. Många förändringar hade alltså förmodligen redan inträffat
på vissa håll eller åtminstone påbörjats.
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Aktörer, huvudmannaskap och profilering
För folkhögskolans identitet är frågan om huvudmännen central. Förra
kapitlet visade, att staten vid folkbildningsreformen 1991 uttryckte
önskemål om en starkare profilerad verksamhet. I denna mening ser
statens formuleringar ut att svara upp mot vår tids fokus på individerna
och den enskildes rätt att välja sin egen utveckling. Skolornas själv bör
i så fall gestaltas också i yrkesinriktningen. Därför relateras yrkes-
inriktningen till skolornas huvudmän, så att de eventuella idéer och
förhållningssätt till arbete och samhällets organisering, som ligger
inbäddade i kursutbudet, ska framträda.307 Tolkningen av hur yrkes-
inriktningen hör samman med olika typer av skolor och deras even-
tuella idégrund, har skett utifrån huvudmännens relativa andelar. När
folkhögskolornas profilering (egenart) fokuseras ger det en vidare
förståelse av vad skolformens särart kan innebära.

De statsbidragsberättigade folkhögskolornas huvudmän
åren 1972 och 2000
Men vilka aktörer är det då som tar på sig att driva egna folkhög-
skolor? Vilka var 1970-talets huvudmän? Vilka är huvudmännen i vår
samtid på 2000-talet?

Huvudmännen i mitten av 1970-talet

I början av 1970-talet fanns 108 folkhögskolor, samt därutöver några
filialskolor och ett antal avdelningar. Samtliga skolor ingår i studien
(även filialer och avdelningar). Tidpunkten 1972/73 valdes utifrån
folkhögskoleutredningens då påbörjade arbete inför reformen 1977.

Vid tiden för reformen ägde de offentliga huvudmännen respektive
rörelserna ungefär lika stor andel av folkhögskolorna, cirka 45 procent
vardera. Resterande 11 skolor (knappt 10 procent) ägdes av stödför-
eningar eller stiftelser, eller gamla bygdeskolor (se tabell 1).308 Lands-

                                                  
307 Folkhögskolornas självbilder av sin samhällsroll, som den framträder i valda
yrkesområden och i den allmänna samhällsåskådningen som självbilden är del av.
308 Något annorlunda blir en bearbetning efter SOU 1976:16. (s 59 f, och Bilaga
s 391 ff, ”Förteckning över folkhögskolorna och uppgifter om huvudmannaskap
(Skoltyp).”, enligt dåvarande SÖ:s kategoriindelning.)
Landstingsskolor = 47+4 fhsk = 51. Stödföreningsskolor (ekonomiska garantiföre-
ningar eller stiftelser) = 11 fhsk. Rörelseskolor = 52 [varav 29 religiösa organisa-
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tingens skolor och bygdeskolorna utgjorde tillsammans mer än hälften
av samtliga (55 procent).

Tabell 1. Folkhögskolornas huvudmän år 1972.

Folkhögskolornas huvudmän år 1972309

Antal: Andel:
1. Frikyrkorörelsen 12 10%
2. Kyrkliga organisationer 21 17%
3. Arbetarrörelsen 10 8%
4. Nykterhetsrörelsen 4 3%
5. Övriga rörelser och organisationer

(varav 11 stödföreningar/stiftelser) 22 18%
6. Landsting 56 45%
                                                                                                              
Antal
folkhögskolor:  (inkl. 11 filialer+6 avd.) = 125 =100%

                     [exkl. filialer/avd = 108]

Huvudmän på tröskeln till 2000-talet

År 2000 fick 147 folkhögskolor statsbidrag. De ägs av organisationer
med varierande huvudintressen och har landstingskommun/region,
kommun eller enskilda organisationer som huvudman (se tabell 2). Här
bör noteras den stora ökningen av aktörer under 1990-talet och att
främst rörelser och föreningar startat eller övertagit folkhögskolor efter
1991.

Det medför att rörelseskolorna (exklusive stödföreningsskolorna)
på drygt tjugofem år ökat sin andel till 61 procent, medan offentligt
ägda skolor minskat till en tredjedel. De gamla stödföreningsskolornas
andel har minskat till sex procent, nio av elva tidigare ’bygdeskolor’
har samma huvudman som på sjuttiotalet.310 Landstingsskolorna och
tidigare bygdeskolor utgjorde år 2000 tillsammans 39 procent (55
procent 1972). Av ekonomiska skäl har inga statsbidrag beviljats till
nya folkhögskolor på 2000-talet, trots att flera av de fem, som ansökte

                                                                                                                        
tioner – Svenska kyrkan, frikyrkorna och Scoutförbundet]. Nykterhetsrörelsen = 4
fhsk. Arbetarrörelsen = 9+1 fhsk. Övriga rörelser = 8+1 fhsk.
309 Bearbetning efter Arbetsmarknadsstyrelsen, Yrkesvägledningsbyrån. Förteckning
i Folkhögskolor 1972–73. Handbok. (s 88 f). Jfr även bilaga 2 a.
310 Av tidigare 11 stödföreningsskolor har 2 övertagits av arbetarrörelsen.
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om statsbidrag år 2003, uppfyllde kriterierna för självständiga folkhög-
skolor.311

Tabell 2. Folkhögskolornas huvudmän år 2000.

Folkhögskolornas huvudmän år 2000312

Antal: Andel:
1. Frikyrkorörelsen 15 10%
2. Kyrkliga organisationer 22 15%
3. Arbetarrörelsen 17 11%
4. Nykterhetsrörelsen 4 3%
5. Övriga rörelser och organisationer

(varav 9 stödföreningar/stiftelser*) 41 28%
6. Landsting och regioner313 48 33%
                                                                                                              
Antal
statsbidragsberättigade folkhögskolor:    =147                =100%

* 2 stödföreningsskolor har övertagits av arbetarrörelsen (efter 1972).

Således har antalet folkhögskolor ökat samtidigt som andelen offent-
liga huvudmän minskar. Mångfalden blir större med flera föreningar
och organisationer bakom allt fler skolor. Den ökade differentieringen
bland skolornas huvudmän borde medföra att verksamheten divergerar.
Flera aktörer, och tydligare profilerad verksamhet som staten förväntar
sig, borde rimligen med tiden få genomslag även i yrkesinriktningen.
Samtidigt menade dock riksrevisionsverket i sin rapport att profile-
ringen inte var tillräcklig vilket skulle kunna peka på att verksamheten
snarare blir mer likartad.314

                                                  
311 Folkbildningsrådet informerar, digitalt nyhetsbrev, 2002-11-07.
312 Bearbetning av sammanställning från Folkbildningsrådet februari 2001. Folkbild-
ningsrådets Budgetunderlag för 2002–2004. Bilaga. Stockholm: Folkbildningsrådet.
Jfr även bilaga 2 b.
313 1999 fanns i Sverige 20 landsting (inklusive 4 nya storlandsting/regioner).
314 RRV 1999:44.
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Kurskataloger som samhällsbild och självidentitet –
folkhögskolornas reflexiva projekt
I det följande ska vi få se hur folkhögskolans identitet framträder i
arbetsuppgifter som prioriteras i kursutbudet och vad detta signalerar
om folkhögskolornas samhällsambitioner och motiv. Det är intressant
inte minst mot bakgrund av skolornas rörelseförankring – och att de
tidigaste folkrörelserna uppstod för att förbättra sociala förhållanden i
samhället. Folkrörelsernas intressefrågor hade till största delen anknyt-
ning till folkhushållet och samhällsmedborgarnas försörjning, om än på
olika sätt. Därför menar jag att även detta ytterst har med förhål-
landena på arbetsmarknaden och samhällets överlevnad att göra.

Självidentiteten studeras i kurskataloger och andra texter som
uttrycker aktörernas viljeinriktning vid rekryteringen. Syftet är att
gestalta en annorlunda bild av folkhögskolan, genom att avtäcka en
vanligtvis osynlig aspekt i skolformens grundläggande värden som har
med yrkesinriktningen att göra. Jag menar då arbete i vid mening, som
ingår i folkhushållet och över tid kan gälla såväl lönearbete som sådant
arbete, som kanske inte är betalt, men likaväl kunde vara det. I tidigare
kapitel framförde jag att detta har med samhällsorganisationen att göra,
vilken förändras över tid. Analysen gäller kursutbudet i samtliga folk-
högskolor och det generella mönster som framträder. Undersökningen
sker genom att granska vilka yrkesroller folkhögskolorna förbereder
sina elever inför, och därmed inom vilka samhällssektorer som de för-
väntas bli verksamma efter utbildningen.

I kursutbudets innehåll framträder hur skolformens bevakning av
samhällets organisering och arbetsuppgifter omsätts i handling. Med
siktet inställt på vad som sker, när folkhögskolan möter samhällets
möjligheter och krav, så bör yrkesinriktningen visa hur samhällets
arbetsuppgifter (den samhälleliga arbetsdelningen) uppfattas från folk-
högskolans horisont. Tanken är, att samhällslivet tar gestalt som yrkes-
roller i kursutbudet, och att prioriteringen då visar vilka slags samhälls-
uppgifter, som skolformen finner angelägna och legitima att arbeta
med.

Självidentitetens uttryck som ’kurspolitik’

För att anknyta till de teoretiska utgångspunkterna gäller undersök-
ningen hur självidentiteten gestaltas i det jag benämner kurspolitik, och
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som tar form i folkhögskolans och enskilda skolors reflexiva projekt.
Den i det moderna samhället uppövade självobservationen visar sig
som politik i handling. Folkhögskolans kursutbud blir det synliga och
påtagliga uttrycket för livspolitiken, både som framåtsyftande sam-
hällspolitik och som väg till självförverkligande. Men samhällspoliti-
ken sätter samtidigt upp vissa ramar för verksamheten vilket förra
kapitlet visade. Ramar som medger möjligheter eller fungerar begrän-
sande för självförverkligandet och den egna utvecklingen.

Kurskatalogernas reflektioner av samhället och
samhällsrollen

Självbilden som kommer till uttryck i ämnesregistren ses som resulta-
tet av folkhögskolornas kontinuerliga reflektioner om ’arbetslivet’ och
sin egen roll. Kursutbudet antas därför gestalta skolornas viljeinrikt-
ning som formats jämsides med en reflekterande omvärldsbevakning.
Innan vi går vidare ska påminnas om att avhandlingens utgångspunkt
för yrkesinriktningen är vidare, än statens smala syn på vad som är
arbetslivsrelevant. Som kapitlet om folkhögskolepolitiken visade, är
skolformens uppgift inte i första hand att anordna yrkesutbildning.
Därför antas de allmänna ämnena komplettera de uttalat yrkesinriktade
i berättelsen om skolornas profil. Profilämnen brukar ges som tillval
även i allmänna kurser och linjer. Bredden i ämnesutbudet kan tyd-
ligare visa, både hur skolformen och enskilda skolor vänder sig till om-
världen.

Tanken med att undersöka hela kursutbudet och inte bara förekom-
mande yrkesutbildningar är, att även mer allmänna ämnen i förläng-
ningen bär i riktning mot olika yrken och arbetsuppgifter. Skillnader i
kursinnehållet som bottnar i anknytningen till skilda huvudmän kan
vara lättare att urskilja i helheten. Ämnet ekonomi är exempelvis all-
mänt sett mer eller mindre relevant för att utföra olika arbetsuppgifter
och olika yrkesutbildningar. Sociala ämnen leder åt annat håll och
estetiska ämnen åt ett tredje. Det är ämnets ’nytta’ för vissa yrken som
ställs i förgrunden och inte huruvida kurser administreras som yrkes-
utbildning, yrkesinriktade eller yrkesförberedande kurser. Eftersom
yrkesrollerna inte gäller en formell yrkesbestämning, så görs heller
ingen åtskillnad mellan betalt och obetalt ’arbete’ när kategorierna
skapas.
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Ämnesutbudets variationer som ’viktade värden’

Undersökningens resultat redovisas i form av tablåer i bilaga 6.
’Yrkesinriktningarna’ har sammanställts i form av sammanfattande
tablåer, en för varje ämne och läsår. Alla ämnen fanns inte på 1970-
talet. I tablåerna anges antal skolor som har ett visst ämne, hur stor
andel av dessa som respektive huvudmannagrupps skolor erbjuder,
samt hur stor deras förväntade andel borde vara. Skillnaden mellan
faktisk andel och förväntad andel anges som ett enkelt mått på viktade
värden, och beskriver det ’engagemang’ som respektive typer av
folkhögskolor visar för ett visst ämne (se metodkapitel 5).

Yrkesinriktning och legitimitet i elevernas
yrkesroller på 1970- och 1990-talen
Det stora mönstret i de båda läsårens samlade kursutbud ska utredas
och beskrivas utifrån hur yrkesinriktningen framträder. På grund av
mångfalden och ämneskomplexiteten har jag för att skapa överblick
slagit ihop och kategoriserat ämnena utifrån deras allmänna bäring in i
olika yrken. Identitetsfrågan är kopplad till vad yrkesinriktningen
berättar om folkhögskolans engagemang på olika samhällsområden.
Kursutbudets ämnesinnehåll läses som en självberättelse med reflek-
terade svar på krav eller behov som ställs i samhället. Arbetsuppgifter
och yrken förändras i arbetslivet. I samhällets arbetsdelning sker
förändringar som påverkar balansen mellan uppgifter som utförs på
arbetsmarknaden och på andra håll i samhället. Men det har även skett
förändringar som är av annan art.

En av de tydligaste skillnaderna mellan åren är den förskjutning
som har skett i huvudmannaskapet. Antalet skolor har ökat samtidigt
som andelen offentliga huvudmän minskar.315 Landstingsskolornas
andel minskade från närmare hälften till en tredjedel samtidigt som
rörelseskolorna ökade till två tredjedelar.316 Huvudmannaskapet har
därmed divergerat. Mångfalden aktörer har således ökat. Många intres-
serörelser är huvudmän för nya skolor, ibland i samarbete med
kommuner. Hur ser de innehållsmässiga och ’tidsrumsliga utsnitt’ av
                                                  
315 147 folkhögskolor år 2000, 125 folkhögskolorår 1972 (inklusive filialer och
avdelningar).
316 Andel landstingsskolor 45% år 1972 – 33 % år 2000 (= minskning –12%-enheter).
Andel rörelseskolor 55% år 1972 – 67% år 2000 (= ökning +12%-enheter).
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sociala praktiker ut, i betydelsen yrken/yrkesområden i samtiden, i
folkhögskolor som har olika huvudmän? Hur framstår folkhögsko-
lornas utblick mot arbete och samhälle under rådande tidsförhållanden
och villkor? Vilka ’yrkesroller’ förbereder skolformen för?

Likheter och skillnader i kursinnehåll mellan 1972 och
2000
Kursutbudet visar skillnader mellan de båda årens yrkesroller (flexi-
bilitet), men också att samhällsfunktionerna är konstanta i olika huvud-
mäns skolor (tradition). Ämnesinnehållet framstår ganska likartat de
båda åren men uttrycken för yrkesinriktning var mer förbehållsam
1972 än 2000. Medan 1970-talets kurskataloger framstår utbildnings-
optimistiska och studieförberedande i tonen, framställs samtidigt vissa
kurser ändå framställs mycket distinkt yrkesinriktade. Från mer
allmänbildande ambitioner framträder generellt sett nya profilerade
mer varierade yrkesroller för vår tid och variationen gestaltas oftare i
yrkesinriktade ordalag från 1990-talet.

Efter 1972 har flera nya utbildningar etablerats samtidigt som
andra har förts bort från folkhögskolan. Den tydligaste minskningen
gällde hushållsinriktade kurser som i princip försvann under perioden.
Två av de mest yrkesinriktade musikutbildningarna har också försvun-
nit, de blev högskoleutbildningar i samband med högskolereformen
1977. Samtidigt har det estetiska området utvecklats. Fritidsledar- och
andra ledarutbildningar samt pedagogiska inriktningar har ökat starkt
under perioden liksom mediaområdet. Flera utbildningar för att hjälpa
döva att kommunicera har tillkommit, liksom utbildning till personliga
assistenter.

För det som framstår stabilt har jag funnit att tidigare erfarenheter i
huvudmannaskapet samt geografisk förankring ser ut att bära tradi-
tionen vidare och uttrycker folkhögskolornas historicitet. I de tradi-
tionella rörelseskolorna (frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsernas
skolor) framträder särskilt estetiska, sociala, musik-, ledarskaps- och
fritidsledarroller. Landstingsskolorna visar det största engagemanget
för konsthantverks-, kultur-, teater och drama- samt friskvårdsroller. I
övriga intresserörelsers kursutbud framträder inget entydigt engage-
mang för dessa yrkesroller. Mest engagemang visas för internationella
kurser, U-land och bistånd samt kurser som inriktas mot arbete med
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döva samt området data/media. Ämnet ekonomi ges av skolor med
tydlig relation till rörelser som står den ekonomiska sfären nära.

Däremot visar religiösa organisationer som ingår i övriga rörel-
seskolor på huvudmannens betydelse, genom att intresset för musik-
och fritidsledarroller framträder tydligt. Bilden av huvudmannaskapets
betydelse förstärks således när övriga rörelseskolor som har vissa
kurser bryts ut och i stället förs samman med den typ av skolor de har
särskild intressegemenskap med (jfr bilaga 5, Dimension III, ’Hand-
lingspolitiskt släktskap’). Ett annat exempel är de skolor som tidigare
varit stödföreningsskolor eller landstingsskolor, och liksom landstings-
skolorna visar engagemang för konsthantverk, kultur och turism,
musik-, teater- och dramaroller. Särskilt tydligt framträder det för
media och information. Landstingsskolornas och de tidigare regionala
stödföreningsskolornas engagemang speglar måhända ett aktivt sökan-
de efter möjligheter att överbrygga långa avstånd och skapa nya arbets-
tillfällen på landsbygden med hjälp av den nya tekniken.

Olika arbetsuppgifter och samhällsfunktioner – arbete utförs
på arbetsplatser inom olika samhällssektorer

I kurskatalogernas ämnesregister identifieras och analyseras folkhög-
skolornas utbud i relation till huvudmännen. Det yrkesinriktade möns-
tret beskrivs i ’yrkes’-kategorier, eller som fiktiva ’yrken’ som efter-
frågas på olika håll i samhället där arbete317 utförs. Indelningen av
ämnen är kunskapernas allmänna tillämplighet eller potential för olika
arbetsuppgifter inom skilda yrkesområden. Men det finns inga vatten-
täta skott mellan yrkeskategorierna, jag har valt den kategori som
utifrån avhandlingens utgångspunkter framstått som mest typisk för ett
visst ämne. Avsikten med att undersöka kursutbudet som fiktiva yrken
är att gestalta bilder av hur folkhögskolans kursinnehåll kan utgöra
sociala handlingar i samhälls- och arbetslivet. I ämnesgrupperna sökte
jag en slags minsta gemensam nämnare, eller mönster, för olika
arbetsuppgifter och då framträdde fyra rimliga kategorier (se tablå-
bilaga). Ur de praktiska och materiella ämnena föddes ’hantverkaren’.
’Kommunikatören’ gav sig till känna i ämnen som hade budskap som
minsta gemensamma nämnare. ’Ledaren’ framträdde som en tydlig roll

                                                  
317 Arbete av olika karaktär och med skilda syften i samhällets arbetsdelning.
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i vissa kurser. Ur sociala och hälsoinriktade ämnen tog ’välgöraren’
gestalt.

Kursutbudet låter sig emellertid inte kategoriseras på ett entydigt
sätt eftersom flera aspekter finns samtidigt i många folkhögskole-
kurser. Vid databearbetningen identifierades ett par samhällssektorer,
där många yrkesutövare med olika yrkesroller arbetar sida vid sida.
Yrkesinriktningen utkristalliserar sig även på tvärs över yrkesrollerna
som två ’samhällsfunktioner’ i termer av ’kulturarbete’ och ’välfärds-
arbete’. Konsthantverk, träbåtsbygge, fackligt/rörelsepolitiskt ledar-
skap, mångkultur eller dokumentärskola är några exempel på kultur-
arbetets framträdelseformer. Välfärdsarbete framträder exempelvis när
musik används som terapiform, drama används i församlingsarbete
eller bild och media används för pedagogisk verksamhet och även i
utbildningar till exempelvis personlig assistent, behandlingsassistent
eller hälsopedagog. Alla yrken, eller det som skiljer skolorna från
varandra, kan sorteras in under den ena eller andra samhällsfunktionen
(men ibland svarar de mot båda). Kursernas yrkesinnehåll inriktas mot
samhällsområden där arbetsuppgifter får särskilda funktioner i det
sociala livet när samhället skapas, upprätthålls och omskapas. Folk-
högskolan ser ut att ta på sig vissa roller som motsvarar särskilda sam-
hällsfunktioner. Det är på så sätt som det mer gemensamma för skol-
formen framträder.318

Därmed övergår vi till att först se vilka yrkesroller och därefter
vilka övergripande samhällsfunktioner som skolformen åtar sig att för-
bereda sina elever för.

Fyra yrkesområden och motsvarande ’yrkesroller’
När ämnesinnehållet betraktas som förberedande för olika arbetsupp-
gifter, så utkristalliseras fyra arbets- eller yrkesområden. Dessa är:

A. Omsorg och hantering av materiella resurser, eller ’hantverks-
produktion’.

B. Kommunicerande och upplysande arbetsuppgifter, eller ’bud-
skapsarbete’.

C. Fostrande och pedagogiskt arbete med ledaruppgifter, eller
’vägledning’.

                                                  
318 Organisationsprincip i sammanställningen är inriktningen mot yrkesområden.
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D. Sociala omsorgsuppgifter, att hjälpa människor med behov av
särskilt stöd i utsatta situationer, eller ’humanistiskt människo-
arbete’.

Motsvarande fyra yrkesroller benämns: hantverkaren –
näringsidkaren, kommunikatören – upplysaren, ledaren – vägledaren
och välgöraren – hjälparen (se mönsterbild 1).

Yrkesroller

D. Välgöraren
C. Ledaren
B. Kommunikatören
A. Hantverkaren

Yrkesinriktning i kursutbudet

– friskvård och hälsa, personlig assistent, dövtolk…
– fritidsledare, idrottsledare, tränare, turistguide…
– information, foto, journalistik, musik, teater…
– konsthantverk, datorn, miljövård, ekonomi…

Typ av arbete
Tjänster

Hantverk

Mönsterbild 1. Folkhögskolans yrkesroller i kursutbudet från hantverk till tjänster

A. Hantverkaren – omsorgen om och hanteringen av mate-
riella resurser – ’hantverksproduktion’

”Hantverkarens” kurser319 förbereder för yrkesuppgifter som innebär
att hantera materiella resurser på mer eller mindre handgripliga sätt.
Arbetsuppgifterna kan vara naturvetenskapligt inriktade, som när det
gäller att hantera naturresurser i form av miljövård och ekologi eller
turism. Kurser i ekonomi förbereder för att på olika sätt hantera ekono-
miska resurser och värden. Andra kurser handlar om att hantverks-
mässigt producera något inom det estetiska området. Konsthantverk,
mjuk och hård slöjd i textil, trä, keramik eller metall, bild, färg och
form är några exempel – resultaten av arbetet blir påtagliga. De utgör,
menar jag, handens och ögats manifesta kulturuttryck som också säger
mycket om identiteten320 hos utövaren – och därmed i överförd mening
även om folkhögskolan.

Hantverkets ämnen anknyter till det som var folkhögskolans ur-
sprungliga idé om yrkesinriktning, framsprungen ur jordbruksnäring-
ens behov när samhället fortfarande åtminstone på landsbygden i hög

                                                  
319 Kurser som inordnats i den här kategorin är: miljövård/ ekologi (naturvetenskap),
ekonomi (samhällskunskap); hemtekniska kurser; konsthantverk, slöjd, textil, trä,
keramik; bild, färg och form/ estetiska kurser; kultur/ turism; data – manuellt/
tekniskt arbete, ’datorn som verktyg’.
320 För grupper av människor talar man ofta om kultur snarare än identitet, till exem-
pel om människan som ’kulturvarelse’.
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utsträckning byggde på självförsörjningsprincipen. För männen gällde
lantbruksskolans ämnen och kommunalkunskap, för kvinnorna inrätta-
des lanthushållsskolan. Det är i hantverket som folkhögskolan kommer
närmast det som idag benämns näringslivet, när kurser förbereder för
att driva egna småföretag inom områden som turism eller konsthant-
verk. Vid sidan av ämneskunskaper och färdigheter för den produkt
som ska produceras, så är ämnet ekonomi viktigt för alla yrkes-
utövande företagare oavsett vilken näring man ägnar sig åt. Ursprung-
ligen fanns ämnen som jordbruks- respektive hushållsbokföring. Idag
underlättas näringsverksamhet av grundläggande datakunskaper, ofta
är de nödvändiga. Emellertid ingår också i yrkena i denna kategori att
ta ställning och förmedla budskap med utgångspunkt från värderingar
och en viss ideologi, även om det kanske inte genast är uppenbart.
Utbildningen kan därför innebära mer eller mindre tydlig skolning av
funktionärer i frågor som miljövård, konsumentvägledning eller val av
livsstil. Också estetiskt arbete som konsthantverk och konst innebär
kommunikation och förmedling av värderingar, att påverka.

Folkhögskolans hantverk och ’produktion’ har mest kulturella för-
tecken. Kulturbegreppet är emellertid komplext, och kan bland annat
användas i antropologisk eller estetisk betydelse. När man talar om
kultur i antropologisk mening ingår ett gemensamt språk, gemensam-
ma värderingar och förgivettaganden.321 I hantverkarens yrken på folk-
högskolan kan kultur förstås, såväl i den allmänna betydelsens kopp-
ling till den odlade jorden och i överförd mening till människans växt
och mognad, som ett mer esteticerande kulturbegrepp såsom motpol
till natur. Att kultur ställs emot natur visar att begreppet också har
politiska dimensioner. Men i folkhögskolans verksamhet inryms som
synes kultur i båda betydelserna.

B. Kommunikatören – upplysande och informations-
förmedlande uppgifter – ’budskapsarbete’

I kommunikatörens upplysande och medierande budskapsarbete an-
vänds olika kommunikationsformer för att sprida information. Språket,
det talade och skrivna ordet eller kroppsspråket, musik och bilder an-

                                                  
321 Två andra betydelser av kulturbegreppet har fakultativ och vetenskaplig innebörd.
För genomgång av olika vetenskapliga kulturdefinitioner, se Onsér-Franzén. 1992.
(s 15). [Författaren hänvisar till: HSFR. (1984) Forskning om kultur.]
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vänds som medium för att förmedla budskap och information i syfte att
påverka. Media, foto, information och journalistik (ibland även data),
är några yrkesinriktningar.322 Mer estetiskt inriktat arbete är författa-
rens skrivande, uppgifter inom teater och drama, musik och dans
(ibland också dramapedagogens och kantorns). Också ögats och han-
dens praktisk-estetiska kurser kan tillföras denna grupp om man vill
framhålla den förmedling av idéer och värden som även visuellt ska-
pande verksamheter och konkreta produkter som konst och konsthant-
verk innebär.323 Teckenspråkstolk och dövblindtolk är andra yrken med
kommunikation som arbetsuppgift, men där syftet inte primärt är
påverkan utan snarare att vara den hjälpbehövandes ’förlängda arm’ –
tolken får en kommunikativt kompensatorisk funktion.

Dessa yrkesinriktningar förbereder för kyrkans, föreningslivets och
offentliga sektorns behov, ibland även för kultursektorn. Det är inte
lika vanligt att utbildningen förbereder direkt för näringslivet, även om
det också förekommer. Förberedelse för den traditionella ombuds-
mannarollen är typisk för folkrörelsernas folkhögskolor. Inte minst har
den fackliga och partipolitiska ombudsmannen ofta fått sin skolning
vid någon av rörelsens skolor (många kurser ingår i kategorin ledarens
yrkesroll). När yrkesrollen innebär att påverka andra på den samhälls-
politiska arenan så är kopplingen till funktionärsrollen som allra
tydligast. Det kan ske med opinionsarbete, eller när uppgiften är att
företräda och föra sin huvudmans talan. Men den är tydlig också i mer
allmänt informationsarbete för rörelsernas räkning. Oavsett vilket så är
relationen till huvudmannen mycket tydlig även i utbildningens idé-
grund. I kristna skolor förekommer exempelvis bibelinriktning med
dans där dansen används för att förmedla kristna budskap.

C. Ledaren – fostrande och pedagogiska arbetsuppgifter i
ledarskap – ’vägledning’

I ledarens arbetsuppgifter, som kurserna i den här kategorin förbereder
för, ingår att leda andra människor, att på något sätt påverka, fostra
                                                  
322 I denna kategori ingår: skrivarkurser; media, foto, information och journalistik;
musik (även kantor); teater och drama (även dramapedagog); samt (dans).
323 Jfr SOU 1976:16. (s 160). Även folkhögskolekommittén diskuterar skapande
verksamhet, som ett medel för kommunikation och påverkan. Att till andra förmedla
erfarenheter, åsikter och värderingar – vid sidan av de möjligheter det ger individen
att uttrycka sina personliga upplevelser av tillvaron.
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eller vägleda i tillvaron. Det kan vara såväl bokstavligen och världsligt
som mer eller mindre andligt och i existentiella frågor. Några yrkes-
utbildningar är fritidsledare, idrottsledare och tränare, men också
guider med inriktning på den lokala turismnäringen. Förberedande kur-
ser för ledaruppgifter inom olika samhällsområden erbjuds vid sidan av
kurser för rörelsefunktionärer med tydligare handlingspolitisk inrikt-
ning.324

Rörelsefolkhögskolor uppvisar mer intresse för denna inriktning än
förväntad andel. Utbildningarna förbereder för arbete i såväl offentlig
verksamhet som kyrka, folkrörelser och privata företag, och svarar där-
för på behovet av arbetskraft inom alla dessa områden. Fritidsledarens
arbetsplats kan vara såväl kommunens eller ett privat företags fritids-
verksamhet för barn eller gamla, som den ideella sektorns. Folkbild-
ningen utbildar sina ledare liksom facket och nykterhetsorganisation-
erna. Utbildningen till kantor eller för församlingsarbete i Svenska
Kyrkans grundkurs och liknande i andra religiösa samfunds regi är tyd-
ligt inriktade mot funktionärsarbete inom sina rörelser. Utifrån
perspektivet att Svenska kyrkan till alldeles nyligen hörde ihop med
staten, så kan kyrkans yrken ibland betraktas även som statens funk-
tionärer. Kyrkan var formellt en myndighet tills kyrkan skildes från
staten år 2000. Samfundsverksamheten inom Svenska kyrkan byggde
emellertid, med sin karaktär av idébärande verksamhet, redan tidigare i
hög utsträckning på ideellt arbete. Man kan i sammanhanget fundera
över om det kyrkliga idag ännu mer bör betraktas som en kulturfråga
eller särskild del av kulturarvet än man gjorde förr.

D. Välgöraren – sociala omsorgsuppgifter, att hjälpa
människor med behov av särskilt stöd – ’människoarbete’

Välgörarens arbete innebär omsorg om och hjälp till människor med
behov av särskilt stöd och är mer eller mindre kompensatoriskt visavi
den hjälpbehövande. Också dessa socialt humanistiska kurser för-
bereder således för praktiska arbets- och samhällsuppgifter. Några
yrken man kan utbilda sig till är behandlingsassistent, personlig
assistent och assistent inom äldrevården. Andra kurser inriktade mot

                                                  
324 Exempel på kurser är: utbildning till kantor; Svenska Kyrkans grundkurs/ för-
samlingsarbete; andra religiösa samfunds församlingsarbete; ledare; fritidsledare;
(idrott) / tränare; dramapedagog, turisminriktade kurser t ex guider.
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sociala yrkesområden är friskvård och hälsopedagogik, teckenspråk,
teckenspråkstolk och dövblindtolk. U-lands- och biståndsarbete är
andra verksamheter som skolformen tar hand om.325

Vid sidan av mer allmänna sociala kurser är många kurser i denna
kategori tydligt inriktade mot yrken i vår tid. En del är nya som ’per-
sonlig assistent’. Mycket av detta slags arbete sker, och har tidigare
utförts, både i offentlig regi och i folkrörelser och organisationer vid
sidan av hemmet. Kurserna svarar väl mot välfärdssamhällets verksam-
heter och offentliga sektorns behov. Men social verksamhet har histo-
riskt vuxit fram och bedrivits i form av filantropisk och ideell verksam-
het för dem som saknat familj eller när familjen inte klarat sitt ansvar.
Yrkesinriktningens idé ser därför ut att ha sin grund i folkhushållets
arbetsuppgifter där också föreningsarbetets och ideella sektorns behov
inryms. Offentlig verksamhet inom denna sektor har delvis privatise-
rats under 1990-talet och utförs numera oftare inom privata tjänste-
och serviceföretag. Arbetsuppgifterna utförs därför såväl av offentligt
eller privat anställda som av anställda eller ideellt arbetande funk-
tionärer.

Två samhällssektorer och motsvarande
samhällsfunktioner
När yrkesinriktningen relateras till olika samhällssektorer framträder
andra samhällsrelationer än mellan arbetsuppgifternas relation till
enskilda yrken. Yrkesinriktningens samhällsbetydelse framträder ur
samhälleligt perspektiv och kompletterar den individuella arbetsupp-
giften i sig. Alla fyra yrkesrollerna kan utövas på flera olika samhälls-
arenor. Men här visar sig ett par samhällsfunktioner överlägset viktiga,
två samhällssektorer utkristalliserar sig tydligt. Inom kultursektorn och
gemensamma (omsorgs)sektorn finns arbetsuppgifter som ingår i alla
fyra yrkesrollerna. Hantverkskurser förbereder exempelvis på samma
gång både för yrken som hantverkare och samhällsfunktionen som kul-
turarbetare.

                                                  
325 Här ingår t ex allmänna sociala kurser, kurser i friskvård och hälsa, behandlings-
assistent; personlig assistent; assistent inom äldrevården; teckenspråks- och döv-
blindtolk; samt U-lands- och biståndskurser.



Kapitel 7

- 159 -

E) Kultursektorns326 samhällsfunktion framträder med sina estetis-
ka och förmedlande uttryck i de olika konstarterna, som en slags ’sin-
nenas ambassadörer’.

F) Gemensamma sektorns samhällsfunktion framträder med vär-
nande om människor och miljö, och kan ur det perspektivet betraktas
som ’demokrati- och miljöväktare’.

De två samhällsfunktionerna benämns samhällets ’kulturarbete’
och ’välfärdsarbete’. (Se mönsterbild 2 och mönsterbild 3.)

Yrkesroller

D. Välgöraren

C. Ledaren

B. Kommunikatören

A. Hantverkaren

Samhällsfunktioner

F. Välfärdsarbete

E. Kulturarbete

Typ av arbete

Tjänster

Hantverk

Mönsterbild 2. Folkhögskolans yrkesroller och samhällsfunktioner mellan
hantverk och tjänster

E. Samhällets kulturarbete – för upplevelser och påverkan

I kulturarbetarnas samhällsfunktion framträder andra aspekter och
sammanhang än de som lyfts fram i yrkesrollerna. Här samlas kultur-
sektorns yrken som använder olika estetiska uttryck för att gestalta
något. Det sker såväl världsligt och konkret som andligt och för själen,
med konst, musik eller teater. Man skulle kunna uttrycka det så, att
utövarna är ’sinnenas ambassadörer, med upplevelse-påverkan som
arbetsuppgift. I alla fyra yrkesrollerna ingår sådana samhällsuppgifter.
Möjligen något tveksamt vad gäller välgöraren, men där finns yrken
som musikterapeut och kurser i teater och drama för kyrkans olika
yrkesutövare med pedagogiska uppgifter.

Kurser i konsthantverk och bild, teater och drama, dramapedagog
samt skrivarkurser anordnas till stor del av landstingsskolorna, alltså
kurser inriktade mot arbete som resulterar i påtagliga produkter. Men
bild, färg och form finns också, liksom en större andel av de musik-
                                                  
326 ’Kultur’ i denna mening används i allmänt språkbruk för konstarterna, ofta i
kvalitativt värderande form. Jfr Onsér-Franzén. 1992. Författaren menar att detta
ansluter till ett äldre och esteticerande snävt fakultativt begrepp. (s 15)
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baserade kurserna, på folkhögskolor med religiösa organisationer som
huvudmän, och förbereder då ofta för kyrkans yrken. Rörelseskolorna
engagerar sig mer än de offentliga skolorna i mediautbildning, bland
annat till journalist.

Kulturarbetarnas yrkesämnen är hantverkarens konsthantverk,
slöjd, textil, trä, keramik, bild, färg och form/ estetiska kurser. Den
socialt stödjande välgöraren kanske finner en kurs som musikpedagog
eller församlingspedagog med drama och teater. För ledaren som estra-
dör och scenartist med musik som medium, finns utbildning till kantor.
Andra estradörer har teater, drama och dans som medel. För kommuni-
katören som budskapsarbetare finns kurser i foto, media, information,
journalistik och skrivarkurser. Kulturarbetaren ägnar sig inte särskilt åt
ekonomi, men har betydelse för den som blir egenföretagare inom
kulturfältet.

Samhällsfunktioner
E. Kulturarbete F. Välfärdsarbete

D. Välgöraren Musikterapeut
Församlingspedagog

Personlig assistent
U-land och bistånd

Yrkesroller
C. Ledaren Amatörteaterledare

Kantor
Fritidsledare
Föreningsledare

B. Kommunikatören Ombudsman
Journalist

Friskvårdspedagog
Dövblindtolk

A. Hantverkaren Konstnär
Fiske-guide

Anpassad datalinje
Miljövård och ekologi

Mönsterbild 3. Folkhögskolans yrkesroller och samhällsfunktioner i
yrkesinriktade kurser.

F. Samhällets välfärdsarbete – för människor och miljö

Vid sidan av kulturarbetet framträder såväl det lokala som globala
välfärdsarbetets samhällsfunktioner. De yrkesinriktade ämnena förbe-
reder mest för ledarens och välgörarens yrkesroller, men också inför
hantverkarens miljövärnande yrkesroll och för kommunikatörens tol-
kande och förmedlande arbetsuppgifter.

Inskolning i välfärdarbete sker med mänskligt värnande ämnen
som friskvård, hälsopedagogik, behandlingsassistent, hemtekniska kur-
ser, sociala kurser, personlig assistent/assistent inom äldrevården,
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teckenspråkstolk/dövblindtolk, kyrkans sociala yrkeskurser, fritids-
ledar- och ledarkurser samt invandrarkurser. Fokus på miljön finns i
olika kultur- och turismkurser, miljövård och ekologi. Andra perspek-
tiv ges i U-lands- och biståndskurser samt kurser med internationell/
Europainriktning.

Yrkesroller i regionala skolor och rörelseskolor
Yrkesroller med omsorg om tingen och miljön är tydligare kopplade
till regionala skolor än rörelseskolor. Men även omsorgen om folkhäl-
san framstår fastare förankrad i de regionala skolorna, vilket ser ut som
ett ’arv’ från den tidigaste folkhögskolan. Rörelseskolorna ger relativt
sett fler kurser som förbereder för kommunikatörens men framför allt
ledarens yrkesroller (i förhållande till relativ andel skolor). Rörelsernas
folkhögskolor är i allmänhet yngre än de regionala och även yrkes-
inriktningen framstår ibland som ’modernare’ (se tablåer i bilaga 6).

Yrkesrollernas bildningsformer

I hantverkarens yrkesroller framträder bilden av en självständig och
kreativt skapande innovatör, som förmedlar upplevelser och bildning i
de estetiska uttrycken. Här finns nutida yrkesroller som egenföretagare
inom konsthantverk och turism, eller konstnär. Estetutbildningarnas
bildningsfokus möjliggör personlighetsutveckling och, i mån av enga-
gemang i samhällskulturella sammanhang, även medborgarbildning.

Både kommunikatörens och ledarens yrkesroller innebär särskilt att
utöva inflytande på den sociala och personliga utvecklingen hos barn,
ungdomar, äldre eller vilka som än deltar. Således är personlig bild-
ning viktigt i yrkesrollen – men också medborgarbildning, om man
med det menar att stärka människors identitet och allmänt politiska
förmåga.

Kommunikatörens uppgift är att på olika sätt påverka med hjälp av
budskap och opinionsarbete. Arbete sker i form av informationsför-
medlande, upplysande aktiviteter.

Ledarens kurser förbereder för yrken som innebär mer eller mindre
uttalad påverkan, åsiktsmässig och grundad i vissa värden. Ledaren
fostrar eller vägleder, inte minst genom att vara en personlig god före-
bild. I förväntningarna på ledarens arbete ingår förändring av attityder
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samt daning av personlighet och social förmåga hos dem som ledaren i
den aktuella verksamheten är ledare för.

I välgörarens yrkesroll är sociala förmågor viktigt och den tydli-
gaste folkbildningsuppgiften måhända att stärka medborgarrollen hos
den som stöttas eller tas om hand. I yrkesrollens omsorgs- och männi-
skoarbete ingår samhällsuppgifter som före välfärdssamhället utfördes
i form av frivillig filantropisk verksamhet.

Folkhögskolans yrkesroller som särart
Sammanfattningsvis förbereder utbildningarna för de fyra yrkesrol-
lerna – hantverkaren, kommunikatören, ledaren och välgöraren – för
vissa särskilda arbetsuppgifter. Men arbetsuppgifterna eller ’yrkesrol-
lerna’ kan utövas på skilda håll i samhället och har olika samhälls-
funktioner. Folkhögskolans yrkesroller vänder sig särskilt till två sam-
hällssektorer och dessa har jag funnit vara mer konstanta över åren.
Eleverna kan komma att arbeta med E) kulturarbete eller F) väl-
färdsarbete. Den ena överordnade ledstjärnan är kultur, i meningen
människors skapande aktiviteter. Den andra är mänskliga samhälls-
verksamheter med sociala ambitioner. Kulturarbetare som konstnärer
arbetar med de olika konstarternas estetiska och förmedlande uttryck
över hela kultursektorn. I välfärdsarbete utförs arbetsuppgifter i varie-
rande välfärdsideologiska sammanhang, lokalt och globalt med män-
niskor och miljö i fokus.

I kapitlet om hur staten ser på folkhögskolan visades, att de star-
kaste förhoppningarna som folkhögskolepolitiken ställer på skolfor-
men är en demokratibefrämjande roll. Folkhögskolans särart beskrivs i
termer av kultur, och i samhällstermer av breddat intresse och delak-
tighet samt främjande av upplevelser och eget skapande. Även kul-
turutredningen förutsätter att kulturen är en positiv kraft för människor.
Kulturens förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obun-
den kraft i samhället betonas.327 Hur kan då kulturarbetets och välfärds-
arbetets yrkesroller tolkas för att beskriva vad som kännetecknar folk-
högskolans identitet i kursutbudet?

                                                  
327 Kulturpolitiken föreslås verka för delaktighet och stimulera eget skapande samt
främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. Den ska värna och ge reella
möjligheter till yttrandefriheten. I målen för kulturpolitiken anges bland annat att ta
ansvar för kulturarven och främja positivt bruk av dem. SOU 1995:84. (s 85)
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Kulturarbete och välfärdsarbete i tid och rum

Det vi i vardagslag förknippar med nutidens hantverksyrken i vårt
samhälle lyser mest med sin frånvaro i folkhögskolan. Demokrati-
funktionen är inte heller lätt att få syn på. Däremot lever skolformens
kulturarv i kultur- och välfärdsarbete.

Från kulturarbete som konstnär och dagens konsthantverksämnen
löper en tråd till den tidiga folkhögskolan, inte minst den kvinnliga
folkhögskolans textilestetiska verksamheter. Men traditionens tråd
löper även i kurser som idag tar sikte på småföretagandets regionala
villkor, precis som bönderna alltid bedrivit sin verksamhet i samklang
med tidens lokala förutsättningar. Kunskaper om bygdens biotopiska
förutsättningar som förr användes i jordbruket kan idag omsättas för
turismens ändamål.

En historiens tråd löper till den ursprungliga folkhögskolans exis-
tentiella dimensioner där rötterna till folkhögskolans verksamhet fanns
i ansträngningar att överleva i sitt lokalsamhälle. Landsbygdsbefolk-
ningen har i historien behövt kompletterande näringar för att överleva.
Landsbygdens nutida folkhögskolor försöker även idag genom kurs-
utbudet medverka till att regionala betingelser skapas för att leva och
fortleva på den plats där man finns. Turismen är ett exempel. Ett annat
är att satsa på kultur i olika former. Tanken synes ibland vara att det
inom turismsektorn finns möjligheter för den innovative entreprenören
att driva sin egen verksamhet, liksom konstnären eller konsthantverka-
ren kan finna möjligheter som egen företagare. Exempel finns också på
folkhögskolor som med den inriktningen kombinerar kulturen och
naturen. Även när premisserna som vissa skolor arbetar med idag är
datorer och bredband, så kan man ibland förstå deras aktörsperspektiv
som ett arv från traditionen. I vår tid finns förhoppningar om att
studera och arbeta på distans med hjälp av den moderna informations-
teknikens möjligheter.328 En gång skulle tekniken modernisera jord-
bruket. Skolformens roll var då att hjälpa till i den förändringsproces-
sen genom att föra ut de senaste vetenskapliga rönen viktiga för ett
rationellt jordbruk.

Välfärdsarbetets funktion har å ena sidan med uppfostran i fritids-
verksamhet eller pedagogisk påverkan som friskvård att göra. Å andra
sidan finns också yrkesroller som personlig assistent eller andra

                                                  
328 Landström. 2004(a).; Landström. 2004(b).
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stödjande och assisterande arbetsuppgifter. Dessa verksamheter sker
ofta i offentlig regi, även om både privata och ideella organisationer
allt oftare tar hand om dessa arbetsuppgifter. Sådana yrkesroller utmär-
ker också de religiösa folkhögskolornas kursutbud. Många humanitära
arbetsuppgifter växte fram som filantropisk verksamhet, men övertogs
allteftersom av samhället under uppbyggnaden av folkhemmet och väl-
färdssamhället då kvinnorna samtidigt gick ut i arbetslivet. Folkhög-
skolan har således av tradition deltagit i samhällets omvandlings-
process.329 Det har skett både genom att utbilda ’välfärdsfunktionärer’
och genom att ta hand om dem med mindre gynnsamma förutsätt-
ningar. I den tidiga folkhögskolan utgick ibland bidrag för att sämre
bemedlade ungdomar skulle kunna få utbildning. Senare har exem-
pelvis utvecklingsstörda och andra grupper med särskilda svårigheter,
som missbrukare, gått på folkhögskola. Idag är funktionshindrade,
invandrare och arbetslösa de grupper som i statens ögon ingår i skol-
formens samhällsroll att ta hand om, vilket förra kapitlet visade. Men
skolformens sociala patos visar sig också i inriktningen mot välgöra-
rens yrkesroll.

Kultur- och välfärdsfrämjare som ’samtidsfunktionärer’

De två samhällsfunktionerna som kultur- och välfärdsfrämjare har över
tid utövats i samspel med den tid man lever i, därför ger jag dem den
gemensamma benämningen samtidsfunktionärer. Verksamheten inne-
bär samhällsarbete som underlättar för samhällsmaskineriet att fun-
gera. Över tid har det skett i varierande former för att främja samhälls-
kulturen i antropologisk mening. Kulturaktiviteter kan exempelvis
användas både som medel för direkta budskap och som medel för att
söka efter svar på existentiella frågor, som i danskurser med bibel-
inriktning. Musik kan användas både som bildningsmedel och kultur-
upplevelse i sig eller som behandlingsmetod i musikterapeutens an-
vändning av musiken.

Det framstår som om kulturinriktningen och gemensamma sektorns
traditionella värden inrymmer sådana demokratiskapande möjligheter
som i statens ögon är skolformens viktigaste roll.330 Man kan säga att

                                                  
329 Jfr Sundgren. 1986. (s 42)
330 I folkhögskolans uppgift ingår att föra ut kultur till olika miljöer. SOU 1995:84.
(s 85)



Kapitel 7

- 165 -

därigenom konstitueras en ’kärna’ i dess särart. Kanske särskilt för
folkhögskolans ledare och kommunikatörer när det gäller medbor-
garbildande ambitioner, men också för hantverkaren som egenföre-
tagare inte minst i de fria yrkenas traditionella frihet och självständiga
arbete. Den största demokratiska utmaningen i välgörarens insatser
torde vara att stärka egenmakten hos den man hjälper och möjlig-
heterna att delta och fungera i samhällets demokratiska sammanhang
på åtminstone mer jämlika villkor.

Samtidsfunktionärerna är lättast att förknippa med rörelsefunk-
tionären som kom in med de traditionella folkrörelserna. Men jag ser
samma funktion oavsett vilken organisation eller verksamhetsideologi
som utbildningen vilar på. Ett exempel är landstingsskolornas folkhäl-
soinriktning. Landstingens huvudverksamhet handlar ju om att hålla
människor friska, så kopplingen är uppenbar. Ett traditionellt viktigt
yrkesområde för rörelseskolorna har varit ledarskap, för det mesta i
ungdomsverksamhet men också i det interna arbetet. Kommunika-
törens yrkesroll kan vara kulturarbetarens scenkonst, med sång, musik,
och teater, som alla är uttrycksformer med lång tradition i folkrörel-
sernas inre arbete. Idag kan rörelsens yrkesroll vara inriktad mot
media, foto eller information. Information är allmänt sett viktigt för att
skapa delaktighet i samhället och för att hålla såväl små som stora
grupper samman.

Sammanfattningsvis förefaller samtidsfunktionärernas kultur- och
välfärdsarbete svara mot statens kvalitetskriterium i termer av att
anordnarna ska profilera sig. Det jag benämner egenarten framträder
både ideologiskt och på andra sätt. Omsorgen om människorna och
vårt samhälles olika kulturella uttrycksformer och eget skapande fram-
står som en av hörnstenarna i folkbildningens egna mål. Det är i alla
fall särskilt i välfärdsarbetets och kulturarbetets samhällsfunktioner
som jag funnit att särarten framträder i yrkesinriktningen. Välfärds-
arbete och kulturarbete ser också ut att bära folkhögskolans historia.
Men landstingsskolornas kulturprofilering, regionförankring och hälso-
inriktning ser inte ut att kännas igen och erkännas som viktiga delar i
folkhögskolans demokratiska roll, eftersom det ofta främst är rörelse-
skolorna som lyfts fram.
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Särarten i fria yrken, social omsorg och internt
utbildningssystem

Staten formulerar folkhögskolans särart dels i termer av kultur, samt
främjande av upplevelser och eget skapande, och dels i samhällstermer
av breddat intresse och delaktighet. Hur kommunicerar folkhögskolan
sin särart genom vad man erbjuder och inte erbjuder i sitt kursutbud
när särarten betraktas i yrkesinriktningen?

En av de intressantaste slutsatserna är att folkhögskolans yrkes-
inriktningar definierar de fria yrkenas skola med bäring in i olika
näringar. Kulturarbete, det egna skapandet och konsten samt jord-
brukets tidigare binäringar i konsthantverket, skogsbruket och turismen
finns där. Men fria yrken finns också i samhällspolitiska och rörelse-
politiska sammanhang. Även andra inriktningar mot kommunikation,
media och bruk av orden, i rörelser, företag eller författande kan i viss
mening betraktas som fria. Ibland kan konstnärlig verksamhet räknas
som kroppsarbete. Men folkhögskolan förbereder inte i första hand för
det traditionella lönearbetets manliga kroppsarbete. Byggnadsarbetaren
återfinns inte här, inte ingenjören och ekonomen. Men inte heller ser-
vicesektorns professionsyrken. Däremot finns en del av servicesek-
torns lönearbetare, och då även kroppsarbete på institutioner som
behandlingshem. Ofta har servicesektorns inriktningar ’kvinnliga’ för-
tecken, vilket i och för sig inte är unikt för folkhögskolan, när det som
här oftast gäller omsorger om människor. Framför allt förbereder inte
folkhögskolans yrkesroller för högre yrkes- eller samhällsbefattningar.

En andra slutsats är att socialt färgade inriktningar med mänsklig
omsorg har en självskriven plats i folkhögskolan. Ofta får utbudet i
kurskatalogerna drag av omsorg om andra. Det handlar om omsorger
om människor som befinner sig i besvärliga situationer. Dessa ’yrken’
svarar också mot politiskt uttryckta behov i samhället, som behov av
personliga assistenter, friskvårdsinsatser, eller anknytning till miss-
bruksvård. De mänskligt sociala yrkesinriktningarna framträder tydligt
vid sidan av småföretagande på landsbygden och folkhögskolans fria
yrken i den mening som jag talar om här. Men de uppmärksammas inte
särskilt tydligt i de folkhögskolepolitiska texterna. Konsekvensen blir
att dessa utbildningar inte syns bland alla andra utbildningsanordnares
utbud, inom samma eller liknande yrkesområden.

En tredje slutsats är att huvudmännen utbildar kompetens för funk-
tioner och roller på sin egen arbetsmarknad och i den meningen kan
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man säga att folkhögskolorna erbjuder ett internt yrkesutbildnings-
system. Kurser för alla yrkesroller ovan kan ses som funktionärsutbild-
ningar.331 Alla typer av folkhögskolor visar i den meningen ett
kunskapsintresse att utbilda egna funktionärer. Yrkesinriktningen inne-
bär att på olika sätt förmedla, saluföra och stötta huvudmannens idéer
och därmed organisationskulturen och identiteten. I funktionärens roll
ingår allt från att vara en ’röst’ som artikulerar budskap i en viss
rörelse till att utföra praktiska arbetsuppgifter.

Om man däremot ger funktionären en mer samhällspolitisk och
ideologisk förankring (traditionell folkrörelsesyn), så får kurser för
ledaruppgifter samt kommunicerande och informationsförmedlande
arbetsuppgifter en tydligare funktionärsroll. Ledarens och kommunika-
törens yrkesroller har även en starkare politisk laddning i och med
deras potential för direkta aktiviteter inom arbetslivet eller olika sam-
hällspolitiska fält. De bär i sin tradition skolformens mest ’manligt’
färgade yrkesroller, som ombudsmannen, rörelseledaren, kommun-
politikern och informatören i organisationernas ledningsskikt. Det gäl-
ler uppgifter i offentligheten och den ekonomiska sfären. Där har kvin-
nor haft – och har fortfarande – svårast att få tillträde. Media- och
ledarkurser inriktade mot praktiska pedagogiska eller sociala arbets-
uppgifter framstår däremot mer könsneutrala – ibland traditionellt
’kvinnligt’ färgat som församlingsassistent – och andra gånger, som
fiskeguidens yrkesroll i turistnäringen, med traditionellt ’manliga’ för-
tecken.

Samtidsfunktionärerna – stöttepelare och grindvakter

De starkaste förhoppningar som folkhögskolepolitiken ställer är sär-
arten i en demokratibefrämjande roll, vilket jag visade i förra kapitlet.
Att stärka demokratins förutsättningar framstår som den viktigaste
uppgiften. I detta ingår bland annat medborgarbildningens kunskaps-
intresse. Här ovan har vi sett hur skolformens yrkesroller har givits
gemensamma nämnare som kultur- och välfärdsfrämjare – och ytterli-
gare diskuterats som en enda funktion som samtidsfunktionärer. Vad
kan demokratifrämjaruppgiften innebära i relation till de utkristallise-
rade samhällsfunktionerna?

                                                  
331 ’Funktionär’, en person som sköter en tjänst el. har en förtroendepost el. medver-
kar vid genomförande av idrottstävling m.m. (Svenska Akademins Ordlista)
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De traditionella rörelserna hade å ena sidan behov av att skapa en
tydlig identitet för rörelsen som sådan. Men å andra sidan behövde
också rörelsernas människor hjälp att förstå sitt nya samhälle när det
växte fram.332 Samma sak gäller nutidens människor som sluter sig
samman i föreningar eller nya sociala rörelser för att tillvarata något
gemensamt intresse. Mobiliserande krafter verkar inåt organisationen
(internt) och politiserande krafter utåt samhället (externt). Det handlar
om möjliga arenor där ett kitt kan skapas som förmår hålla samman ett
samhälle i förändring. Ett sätt att mobilisera är att skapa kunskap som
(potentiellt) kan omsättas i politiska handlingar (handlingspolitik i
vidare mening) när många intressen konkurrerar. Skolformen visar i
denna mening ett kunskapsintresse att utbilda sina egna funktionärer
för sin egen ’inre arbetsmarknad’.

Det förefaller rimligt att tro att folkhögskolans samtidsfunktionärer
ökar många människors möjligheter att delta i samhällets demokratiska
utveckling. Välfärdsarbete och kulturarbete ser därför ut att kunna
fungera både som grindvakter och stöttepelare för demokratin. Men
däremot inte som demokratibyggare. Den uppgiften klarar ingen
enskild institution, inte ens om den vore mer autonom än vad folkhög-
skolan visar sig vara gentemot staten och samhällsutvecklingen. I
folkhögskolans historia har medborgarskolningen och demokratimålet
omhuldats särskilt i den långa vinterkursen. Därefter har mycket av
direkt politikarbete utbjudits som särskilda kortare målgruppsfoku-
serade kurser för rörelsernas inre arbete (inte sällan män om det gäller
högre positioner), samtidigt som nya mer resurssvaga grupper rekryte-
rats till allmän kurs. I samhällsdemokratins förutsättningar ingår makt
och tolkningsföreträde. Enskilda individers egenmakt är inte detsamma
som inflytande i större sammanhang (även om den kan bidra till det).

En allmänt övergripande slutsats om vad detta kapitel om särarten
har visat, är att enbart vetskapen om vem huvudmannen är, inte räcker
om vi vill förstå yrkesinriktningens profiler. Vad enskilda skolor gör
har mer komplexa grunder än de administrativa kategorier som de in-

                                                  
332 Jfr Gustavsson. 1991. Författaren menar att en nödvändig förutsättning för de
bildningsprojekt som växte fram under folkrörelsernas uppbyggnadsskede, var
människors behov av orientering och bildning på grund av urbanisering och
industrialisering. En annan var att det europeiska kulturarvets idéer överfördes och
anpassades till de nya livsvillkoren. Bildningens förkämpar och deras idéer under-
söks som delar i ett större idéhistoriskt sammanhang. (s 12)
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delas i. Huvudmannaskapet ska därför granskas närmare i sökandet
efter yrkesinriktningens mönster och tolkningen av vad dessa mönster
kan betyda. Med profileringen som utgångspunkt förefaller inte sär-
arten, i den mening som här diskuterats, räcka till för att förstå skolfor-
mens komplexitet. Under perioden efter 1991 har folkhögskoleaktö-
rerna utökats. Det borde medföra en mer varierande yrkesinriktning.
Men samhällsutveckling sker i allmänhet inte över en natt, samtidigt
startar förändringsprocesser ofta innan en reform träder i kraft.

Nästa kapitel om folkhögskolornas ’självförverkligande’

Såväl huvudman och geografiska förhållanden som historien har
således visat sig ha betydelse för utvecklingen av kursutbudets inrikt-
ning och ska belysas närmare i nästa kapitel. Vi övergår nu till att
undersöka hur egenarten framträder i profileringen av kursutbudets
yrkesinriktning i tio folkhögskolor med olika huvudmän. Huvud-
perspektivet är vilka ambitioner eller motiv att förverkliga den egna
folkhögskolans själv som har bäddats in i yrkesinriktningen och uppen-
barar sig som resultat av omvärldsbevakning och reflekterade beslut.
Med egenarten i fokus – hur skiljer sig folkhögskolornas yrkesinrikt-
ning från varandra? Hur framstår kursutbudet i deras individuella sam-
manhang?
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Kapitel 8: Självidentiteten i kurspolitikens
historia

Folkhögskolornas egenart
Folkhögskolornas egenart ska nu studeras närmare – eller med andra
ord hur individuella skolors självidentitet skiljer sig från varandra i
form av profilering.333 En intressant fråga är om folkhögskolorna i vår
tid har någon egenart och om denna går att härleda till deras tidigare
historia. Huvudmannaskapet är den centrala utgångspunkten när de tio
utvalda folkhögskolornas kurspolitik analyseras från deras start och till
början av 2000-talet. Jubileumsskrifter och annat egenproducerat mate-
rial har använts mest. Men även andra texter och kurskataloger har
lästs på samma sätt – som presentationer av självidentiteten i biogra-
fiska berättelser som speglar skolornas reflekterade historicitet, när de
presenterar sig själva. Jag har i texterna sökt efter identitetsavtryck –
hur gestaltas självidentiteten i existentiella frågor som bäddats in i
yrkesinriktningen? Yrkesinriktningen antas grundas på de enskilda
aktörernas strävan att bidra med något visst i samhället för att förverk-
liga något man tror på.

Som vi ska se bygger detta kapitel på det förra. Särarten i förra
kapitlet och egenarten i detta hänger intimt samman och är svåra att
separera. De förutsätter varandra eftersom de är två sidor av folkhög-
skolans komplexa identitetsuttryck. Somligt har vi redan sett.

Tio folkhögskolor i närbild – två typer av skolor
Hur identiteten framträder i yrkesinriktningen och dess förändring ska
således lyftas fram, med fokus på yrkesinnehållet som uttryck för
                                                  
333 Profilering har behandlats i avsnittet ”Ideologi och profilering …” i kapitel 2, och
i ”Reformen 1991 …” i kapitel 6.
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självidentitetens värden och inre förutsättningar. Inledningsvis presen-
teras folkhögskolorna334, vad de har gemensamt och vad som skiljer
dem åt.335 Jag delar in dem i två typer av skolor, eftersom jag antagit,
att de största skiljelinjerna går just här, mellan: a) regionala skolor
(landsting och stiftelser) och b) rörelseskolor (idérörelser och kristna
rörelser). Man kan säga att jag prövar om denna indelning återspeglar
något reellt i deras yrkesinriktningar, och i så fall hur det visar sig i
form av profilering. Det är i huvudsak med den utgångspunkten jag
presenterar yrkesinriktningen i detta kapitel, liksom jag gjorde i det
förra. Men det finns också skillnader mellan huvudmannaorganisa-
tionernas verksamhet, som syns i kursutbudet, och som gör att enskilda
skolors egenart framträder ännu tydligare. Landstingsskolornas huvud-
män är politiskt styrda organisationer. De (gamla) stiftelse- eller
föreningsskolorna drivs i föreningsform. Men i kursutbudet ser de ut
att ha liknande intressefrågor. Olika folkrörelse- och övriga rörelse-
skolor skiljer sig åt sinsemellan, men förenas i vissa sakfrågor med
någon annan grupp, som kan vara såväl rörelse- som landstingsskolor.
Det benämner jag handlingspolitiskt släktskap, med vilket jag menar
att man har en viss handlingsberedskap som aktör (se bilaga 5, om
dimensioner i huvudmannaskapet, dimension III). Släktskapet betyder
dock inte att det nödvändigtvis sker samverkan, eller att samsyn finns i
realiteten. Ibland har föreningsskolor vägrat övergå till landstinget
därför att de velat behålla sin frihet och sitt politiska oberoende.336

Skolornas huvudmän och etableringsår337 ska inledningsvis presen-
teras. Tidsandan vid en skolas start har betydelse, därför att de sociala
omständigheterna kommer att påverka vilken inriktning som skolan
vanligtvis får och de erfarenheter som skolorna därefter bygger vidare
på. Äldre grupperingar i det svenska folket hade, enligt Alf Ahlberg,
                                                  
334 Se bilaga 3: ”Urvalets 10 folkhögskolor.”
335 Indelningen skiljer sig både från Folkbildningsrådets år 2000, och Skolöverstyrel-
sens i landstings-, stödförenings- och rörelseskolor. SOU 1976:16. [s 59 f, samt
Bilaga s 391 ff, ”Förteckning över folkhögskolorna och uppgifter om huvud-
mannaskap (Skoltyp).”]
336 Till exempel Önnestad vägrade, trots ekonomiska bekymmer, övertas av lands-
tinget. Friheten att planera och utforma verksamheten sågs viktigare än tryggad
ekonomi, när frågan om att landstinget skulle överta regionens lantbruks-, lanthus-
hålls- och folkhögskolor avgjordes 1950. Johansson. 1995. (s 109)
337 Antal folkhögskolor (=fhsk) under perioden [år 1868=3 fhsk]:
1900= 29fhsk, 1918=50 fhsk, 1950=75 fhsk, 1960=95 fhsk. Hartman, 1993.
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lokal eller regional karaktär (primära grupper). En ny organisation
uppstod med de nya folkrörelserna och hade befolkningens större
rörlighet som förutsättning (sekundära grupper). Nykterhetsrörelsen,
som är äldst, arbetarrörelsen konsolideras som politiskt parti 1889,
kooperativa rörelsen får fast form i Kooperativa förbundet 1899.338

Men väckelserörelsen uppstod redan 1856, enligt Stefan Gelfgren, vid
samma tid som många andra sociala rörelser.339 Den hade då starka
nykterhetsinslag och följdes av en nykterhetsrörelse med stark religiös
prägel, vilket Rune Nordin framhåller föreföll radikalt mot den kon-
servativa kyrkokulturen. Många var också verksamma på flera håll,
exempelvis både i arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen eller frikyr-
korörelsen.340 Yrkesmotivens eventuella stabilitet över tid i skolorna
och geografins betydelse framträder allteftersom i undersökningsresul-
taten.

Fyra skolor får stå som ’regionala’: Gamleby öppnade 1876,
Fristad 1879, Tornedalen 1899 och Birka 1901.341 Gamleby blev
landstingsskola 1931 och Birka 1954; båda hade startat som lokala
föreningsskolor. Fristad har varit landstingsskola och Tornedalen
stiftelseskola hela tiden. Skolornas historia är delvis delad men med
varierande lokala samhällsförutsättningar. Huvudmännen är numera
politiskt tillsatta organisationer eller representerar olika lokala aktörer i
samhället. Huvudmannaorganisationerna är geografiskt förankrade och
har koppling till intressenter i närområdet. Skolornas ideologiskt ne-
utrala framtoning är gynnsam för regional rekrytering, eftersom när-
heten till skolan är viktigast för många elever vid valet av utbildning.
Men särskilda ämnesprofiler attraherar samtidigt målgrupper i hela
landet och gör vissa utbildningar ämnesrekryterande, exempelvis
teater-, musik-, konst- och fritidsledarutbildningar.

De sex rörelseskolorna startade senare: Arbetarrörelsens Brunnsvik
tillkom 1906 och nykterhetsrörelsens Wendelsberg 1908. ’Stockholms

                                                  
338 Ahlberg. 1952. (s 13 f, citat s 14); Rörelserna riktade sig mot det bestående sam-
hället, men kom att bli för… ”som alltid och ofelbart blir följden av idéernas möte
med realiteter.”.
339 Se Gelfgren. 2003.
340 Nordin. 1981. (s 21, 23)
341 Fortsättningsvis betecknas dessa tre med landstinget och en regional stiftelse
(stödförening) som huvudman, som ’regionala’ skolor.
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folkhögskola’ bildades 1918 (av Borgarskolan342) som numera, från
1993, är bildningsrörelsens Sundbyberg med Folkuniversitetet343 som
huvudman. Lillsveds gymnastikfolkhögskola föddes 1937 som den
första med direkt inriktning på idrottsverksamhet.344 Huvudmännen är
således organisationer med samhällssocialt intresse. Arbetarrörelsen
och nykterhetsrörelsen är traditionella folkrörelser och idrottsrörelsen
en modernare rörelse. Brunnsvik startade under kort tid som en
föreningsdriven ’bygdeskola’ men införlivades av arbetarrörelsen.
Gemensamt för de tre nyss nämnda rörelserna är den idébärande verk-
samheten, grundad i medlemmarnas materiella intressen. Rörelserna
har varit skolornas huvudmän sen starten (med undantag av Brunnsvik
som startade som bygdeskola). Fastän med rötterna i bildningstradi-
tionen, så skiljer sig Sundbyberg från de övriga tre. Huvudmannens
kärnverksamhet är densamma som folkhögskolans (om än som modern
kursanordnare med en annan roll).345

När urvalets yngsta skola, den yngre av de två kristna rörelse-
skolorna, tillkom fanns redan cirka sjuttiofem folkhögskolor, men
därefter har lika många tillkommit. Sundsgården startade 1938 och
Strömbäck 1955. Även de kristna huvudmännens aktiviteter bygger på
sociala idéer. Men det som skiljer dem från de övriga rörelseskolorna
är huvudmannaorganisationens religiösa inriktning. Båda hör hemma i
väckelserörelsen och drivs av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS,
som är en lågkyrklig och självständig organisation inom Svenska kyr-
kan och en mycket aktiv utbildare relativt sin storlek.346

Gemensamt för alla sex rörelseskolornas huvudmän är att kärn-
verksamheten bygger på medlemmarnas förtroende och engagemang. I

                                                  
342 Borgarskolan startades 1836 av hantverksmästare och grosshandlare, som gick
samman för att ge stadens unga lärlingar kunskap och fostran. Alltså en tidig utbild-
ning med ’arbetsgivarintresse’. Jfr Järvenhag. 1998.
343 Inriktningen behölls i de tre stadsdelsskolor, som övertogs av Stockholms kom-
mun 1993, och blev självständiga 1997 – Långbro, Skarpnäck och Sundbyberg
(i Rinkeby från 1991). Världens största folkhögskola i elevantal på 1970-talet.
”Förändrat huvudmannaskap för folkhögskolor”. FBR, 2001-05-16–17.
344 Men flera, bland andra Lunnevad redan på 1880-talet, hade gymnastik och gym-
nastikledarutbildning i undervisningsplanen. Lillsved 50 år. 1987. (s 4)
345 Lillsved och Sundbyberg ingår i folkbildningsrådets kategori ’Övriga rörelse- och
organisationsfolkhögskolor’.
346 EFS ägde 8 skolor år 2000, en tredjedel av de kyrkliga folkhögskolorna, eller
drygt en femtedel av samtliga kristna skolor (kyrkliga och frikyrkliga).
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allmänhet är det vissa sakfrågor eller ideologiska värden med hand-
lingspolitisk innebörd, som engagerar rörelsen. Engagemanget gäller
inte i första hand närområdets särskilda förhållanden, även om verk-
samheten bedrivs på den plats de befinner sig. Skolorna rekryterar
typiskt sett från hela landet, men blir särskilt rörelserekryterande där
det finns många medlemmar. Med en speciell profil blir även vissa
utbildningar ämnesrekryterande.

Självbilden bunden till sin samtid och historia
Som det historiska kapitlet visade har några förutsättningar för verk-
samheten varit särskilt betydelsefulla ända från början i folkhögskolans
historia. Skolformen har utvecklats med nyetableringen av skolor och
rekryteringen av elever. Ytterst handlar det om den materiella exis-
tensen; samhällsekonomin och närsamhällets förutsättningar har varit
avgörande. I relation till samhället tillskrivs skolformen å ena sidan
flexibilitet, och å den andra beskrivs som bärare av sin särskilda
tradition. Också kursutbudet har kommit till i en viss tids samhälle. Nu
följer först en kort historisk översikt över yrkesinriktningens historiska
utveckling vid de utvalda skolorna som bakgrund till analysen av vår
tids kursutbud.

Yrkesinriktningen i sin tids samhälle
Yrkesförberedande utbildning har alltid anordnats men varierande över
tid och alltid under debatt. Kursutbudet återspeglar såväl arbetslivet
som samhällsutvecklingen. Bondeskolan fyllde jordbrukaryrkets behov
och samtidigt fyllde den böndernas kunskapsbehov för att delta i sam-
hällspolitiskt arbete. Fristad var i den meningen en bygdeskola när den
startade som landstingsskola 1879. Men det var också de lokala
föreningsskolorna Gamleby från 1876, Tornedalen som startade 1899,
och Birka som tillkom 1901. Tornedalen och Birka var ’samskolor’
från början, de hade kvinnliga och manliga kurser samtidigt, men
innehållet var ändå inte detsamma. Vid Tornedalen var undervisningen
i svenska central.347 I rörelseskolorna Brunnsvik som startade 1906 och
Wendelsberg från 1908, kom det samhällspolitiska arbetet att bli sär-
skilt viktigt. Men även dessa skolor hade från början jordbruksinrik-

                                                  
347 Tradition och förnyelse. 1999.
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tade ämnen. Wendelsberg hade kvinnlig sommarkurs och lanthushålls-
skola. Arbetar- och nykterhetsrörelserna förde in traditionellt ’manliga’
yrkesinriktningar som politiskt arbete och ledarskap. Ett stort antal av
Brunnsviks elever hoppades på att bli riksdagsmän, kommunala för-
troendemän och journalister, och många kom att tjäna den egna rörel-
sen som ledare. Richard Sandler vid Brunnsviks folkhögskola ansåg att
det behövdes en arbetarhögskola för att utbilda professionella funk-
tionärer, politiker och tidningsmän. Han såg bildning i ett kompetens-
och effektivitetsperspektiv. Som lärare höll han en stark samhälls-
vetenskaplig profil.348 Språk och kultur kom in i skolformen med
Stockholms folkhögskola 1918 och Borgarskolan som huvudman (nu
bildningsrörelsens Sundbyberg). Folkhögskola i stadsmiljö var ovan-
ligt på den tiden.

Många förändringar inträffade omkring 1920 varför den tiden
framstår som en kritisk tidpunkt för många folkhögskolor. Samma år
som den första folkhögskolestadgan kom till 1919 blev gifta kvinnor
myndiga, och den allmänna rösträtten infördes 1921. Med yrkes-
skolans tillkomst 1918 hade kvinnor fått samma formella möjlighet
som män till yrkesutbildning, men i praktiken gällde fortfarande den
traditionella arbetsdelningen mellan könen. Svängningar i ekonomiska
konjunkturer samverkade på 1920-talet med strukturbrott i industrin
och gjorde arbetsmarknaden osäker. Folkhögskolan drabbades av en
rekryteringskris vid den här tiden, och i mitten av 1920-talet fick
kvinnor tillträde till den långa vinterkursen vid vissa skolor, exem-
pelvis Wendelsberg349 och Fristad. Nya inriktningar i kurserna lockade
kvinnor som blev en ny målgrupp vid sidan av arbetare och arbetslösa.

Under 1930-talets teknologiska omställningskris kom särskilt
många arbetslösa och arbetare till folkhögskolan. Men i de allmänna
föreställningarna föreföll arbetslösheten vara ett manligt problem,
kvinnornas yrkesutbildning behandlades inte i utredningarna om ung-
domsarbetslösheten. Med hälften av eleverna från arbetarklassen läs-
året 1932/33 blev den tidigare bondeskolan folkhögskola. Av Wendels-
bergs elever vinterkursen 1931/32 skulle en stor andel komma att tjäna
rörelsen på distrikts- och lokal nivå i hela landet.350 Kurser för arbets-

                                                  
348 Berggren. 1988. (s 192 f, 196)
349 Wendelsbergs folkhögskola 1908–1928. (s 32–35)
350 Wendelsbergs Årsblad. 1994. (s 8)



Inger Landström

- 176 -

livet, den fackliga verksamheten och kooperationen började nu växa
fram vid Brunnsvik. Brunnsvikselever från den här tiden kom att
prägla arbetarrörelsen och den demokrati som växte fram i landet.
Kommunalrådsinstitutionen grundades, styrkan i fackföreningsstyrel-
ser, arbetarekommuner och/eller kommunalnämnder utvecklades.351

För kvinnor gällde fortfarande husliga utbildningar, folkhögskolor
hade lanthushållsutbildningar och vävning. Wendelsberg hade startat
sin lanthushållsskola 1913. Kvinnornas bildningsarbete blev, enligt
Rydbeck, särskilt fram till 1920-talet osynliggjorda och marginalise-
rade i arbetarrörelsens och nykterhetsrörelsens mycket politiskt fyllda
miljöer.352 Yrkesskolan erbjöd utbildning till hembiträde, trots att kvin-
nor utgjorde 30 procent av arbetskraften inom industrin under perioden
1920–1940. På 1930-talet färgades verksamheten av den allmänna
arbetslösheten. Från 1940-talet hade huvudmannen Borgarskolan, för-
utom Stockholms folkhögskola (Sundbyberg), en språklinje, en drama-
tisk linje och en musiklinje.353 Vid den här tiden öppnade idrotts-
rörelsen sin folkhögskola Lillsved med inriktning mot gymnastik och
idrott. Skolan skulle när den startade 1937 vara både en gymnastikfolk-
högskola och ett utvecklingsinstitut för ledarutbildning, samt kärnan i
den växande gymnastikrörelsen. Det lades stora förväntningar på den
egna skolan som en ”de gymnastiska idéernas vapensmedja”. Men
också som en ”kraftkälla och inspirationshärd” för rörelsens fortsatta
utveckling.354 Hälften av eleverna på vinterkurserna 1939/40 var kvin-
nor. Skolformen hade nu blivit ’samskola’ i mening av jämn köns-
fördelning vintertid. Tidigare hade kvinnor mest gått de mindre omfat-
tande sommarkurserna. Från 1938 då Sundsgården startade och fem år
framåt gavs en praktisk kvinnlig vinterkurs samt praktiska sommar-
kurser till 1954. Vävstolarna stuvades då undan på grund av minskat
intresse. Skolan hade också en lantmannaskola 1943–48 och
1949–51.355

                                                  
351 Nordin. 1981. (s 173, 175, 208)
352 Rydbeck. 2001. (s 24–27) I frikyrkorörelsen var det delvis annorlunda. Där hade
kvinnor ledaruppgifter och deltog mer i själva verksamheten, även om
arbetsdelningen även här kopplades till traditionellt kvinnliga funktioner. Kvinnorna
var ledande i det sociala arbetet med barn och ungdomar till exempel.
353 Järvenhag. 1998. (s 17 ff)
354 Lillsved 50 år. 1987. (s 1, 3); Westergren. 1954. (s 25 f)
355 Sundsgårdens folkhögskola 50 år. 1988. (s 13)
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Under efterkrigstidens långa högkonjunktur och samhällsutveck-
ling utvecklades skolformen till preparandskola och förberedande för
välfärdssamhällets yrken, den teoretiska vinterkursen dominerade.
Kvinnor och män kunde nu välja kurser med samma innehåll som var
teoretiska och kompetensgivande. Brunnsviks manliga elever blev på
1950-talet fackliga, politiska eller kooperativa rörelsefunktionärer. Ett
kännetecken på vårt mogna industrisamhälle har varit den stora och
växande offentliga sektorn, som också blev kvinnornas arbetsmarknad
när samhället förändrades. Folkhögskolan tog till stor del hand om de
grupper som behövde grundläggande studier för att delta i den
förändring som pågick. Under Strömbäcks första tjugo år 1955–77
kretsade verksamheten kring vinterkursen. Det gjorde den också vid
Sundsgården, och 1960 inrättades en yrkesförberedande teoretisk
sommarkurs för ”specialtrimning av” unga flickor som tänkte söka till
sjuksköterskeskola.356

På grund av elevbrist på 1970-talet utvecklades folkhögskolornas
estetiska kursutbud, till exempel media och kommunikation, samt väv-
kurser jämsides med samhällsekonomins konjunktursvängningar.
Fackliga frågor var aktuella för många främst manliga elever på
Brunnsvik, som liksom Wendelsberg och Lillsved och andra rörelse-
skolor gav sina respektive kurser för föreningsledare. Sundsgården,
som utredde behovet av sådant som inte fanns i gymnasieskolan, star-
tade både musiklinje och estetisk linje 1974. Man konstaterade att
ungdomsgymnasiet var planlagt att ta emot 67% av åldersgruppen och
täcka det mesta av det allmänteoretiska, men att konst och musik
erbjöds ganska begränsat. De vävstolar man hade stuvat undan 1954
togs åter i bruk. En idrottslinje med golf satte igång 1976; geografiska
förutsättningar finns, men också lokala intressen och en eldsjäl som
drev utvecklingen. År 2000 har rörelseskolorna Sundsgården och
Sundbyberg estetiska kurser. Musik finns vid Sundsgården, Ström-
bäck, Brunnsvik, Sundbyberg och landstingets Birka. Teater och drama
finns vid Sundsgården, Strömbäck, Wendelsberg, Sundbyberg och
Tornedalen. Landstingens Fristad och Gamleby har konsthantverk.

När staten 1975 gav folkhögskolan ansvaret att driva fritidsledar-
utbildningen, så var Lillsved och Wendelsberg väl förberedda eftersom
de redan haft liknande kurser. År 2000 har Lillsved och Wendelsberg

                                                  
356 Sundsgårdens folkhögskola 50 år. 1988. (s 41)
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fortfarande kvar utbildningen, som också finns vid landstingens
Gamleby och Birka. Lillsved och Gamleby har även inriktning mot
idrott. Folkhögskolorna fick också en ny social roll med ökad inrikt-
ning mot behov av rehabilitering. Landstingets Birka har år 2000 en
utbildning till behandlingsassistent samt friskvård, idrottsrörelsens
Lillsved ger utbildning till hälsopedagog. Men även andra ledarkurser
finns i början av 2000-talet, Brunnsvik i folkbildning och musik,
Lillsved i idrott, Tornedalen har utbildning till naturguide och fiske-
guide.

De kristna rörelseskolorna hade sociala frågor och pedagogiskt
ledarskap i sin verksamhet. Utifrån rörelsens behov startade Strömbäck
1977 en medielinje, som utvecklades allteftersom och mellan 1986–88
blev journalistutbildning.357 Kulturens olika framträdelseformer syns i
kursutbudet. Gamleby återinför vävning när intresset för vävning och
hemslöjd återkom på sjuttiotalet. Vävningsämnet blir 1976 till en ett-
årig textilutbildning med inriktning på hemslöjd.358 Tornedalen anord-
nar 1981 (och några år framåt) en företagarkurs för etablerade eller
blivande (små-)företagare. År 2000 finns, förutom Strömbäcks journa-
listutbildning, kurser inom mediaområdet vid två ytterligare rörelse-
skolor. Brunnsvik har en medielinje och en kurs om dokumentärfilm,
Sundbyberg har en mediekurs, men kursen finns också vid två lands-
tingsskolor, Gamleby som har foto och Birka inom allmän kurs.

Även andra inriktningar har därefter tillkommit. År 2000 finns
utbildning till dövtolk vid väckelserörelsens Strömbäck, som också
hade en datakurs för funktionshindrade. Datakurser fanns också vid
systerskolan Sundsgården, bildningsrörelsens Sundbyberg och region-
skolan Tornedalen. Turism fanns vid Sundbyberg och Tornedalen. En
naturguideutbildning startades 1994, och upphovsmannen förklarar att
”Där skulle jag kunna få utlopp för mina kunskaper om natur och
miljö, samtidigt som man skulle kunna tillfredsställa ett behov av
utbildat folk till turismindustrin. Mina ambitioner att rädda världen
fanns också där.”359 Friluftsliv var och är en oformell kulturtradition,
som kan användas som ett medel att nå många olika effekter.

                                                  
357 Jfr Rydbeck. 2001. Kvinnorna stod för cirka 60% av utgivningen på de religiösa
förlagen under 1900-talets första decennier, och dominerade sammantaget i frikyrko-
rörelsens textproduktion och förlagsverksamhet. (s 28)
358 Ekberg (red). 1976. (s 102–104)
359 Lahti. 1999. Se Tradition och förnyelse. (s 230 f)
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Tornedalen hade också kulturkurser liksom Fristad. De regionala
skolorna Fristad, Gamleby och Tornedalen har inriktning mot miljö-
vård/ekologi.

Folkhögskolans kurser följer som vi kan se samhällsförändringarna
och är på så sätt barn av sin tid. Lågkonjunkturen under 1990-talet och
avregleringen av offentliga verksamheter har medfört många samhälls-
förändringar sedan folkhögskolereformen 1991. Utbildningen till per-
sonlig assistent, som gavs år 2000 vid landstingsskolorna Birka och
Fristad samt den kristna Sundsgården, tillkom för att möta nya behov
efter ny lagstiftning i mitten av 1990-talet.360 Efterfrågan förväntades
därför öka.

Traditionen lever i omvandlade yrkesroller när
samhällsfunktionen förändras
Om vi tittar tillbaka på yrkesrollerna i kapitel 7, så har en någorlunda
historisk berättelse om yrkesinriktningarnas inträde i skolformen skri-
vits in i ordningsföljden. Mot bakgrund av historiken kring de tio
urvalsskolorna här ovan kan vi se, att yrkesrollernas ordning utgör en
slags illustrativ tidsaxel. Tanken var att ge läsaren en schematisk
överblick av skolformens yrkesinriktade spektra och allmänna utveck-
ling (se mönsterbild 4).

I det här kapitlet med fokus på skolornas egenarter kan vi se hur
två parallella utvecklingslinjer kan följas i materialet bakåt i tiden. Om
vi tar utgångspunkt i huvudmännens kärnverksamheter, ser vi dessa
linjer särskilja region- och rörelseskolor men också att egenarten kan
framträda ’på tvärs’ över huvudmannaskapet. Den första gäller kursut-
budets yrkesroller. Särskilt regionfolkhögskolorna har inriktningen mot
hantverk och då även datorn som redskap samt kommunikation i form
av teater och drama. Rörelseskolorna ger kurser som förbereder för
humanitära insatser och ledande och kommunikativa roller med bud-
skapsförmedling och musik i sina yrkesroller. Den andra utvecklings-
linjen gäller yrkesinriktningens samhällsfunktioner, där landstings- och
frikyrkoskolorna oftare förbereder för välfärdssektorns och ideella sek-
torns sociala uppgifter, medan alla typer av skolor tar hand om kultur-
sektorns arbetsuppgifter.

                                                  
360 SFS 1993:387; SFS 1993:391; SFS 1993:390.
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’Socialt ursprung’ Yrkesroller Samhällsfunktioner

Folkhemmet

Folkrörelserna

Medborgaren

Bondeklassen

D. Välgöraren

C. Ledaren

B. Kommunikatören

A. Hantverkaren

F. Välfärdsarbete

E. Kulturarbete

Mönsterbild 4. Yrkesrollernas och samhällsfunktionernas ’sociala ursprung’.

I samhällsfunktionen framtonar huvudmännens enskilda samhällsfunk-
tioner vid sidan av den estetiska kulturens stora betydelse i det moder-
na samhället, både som hantverk och påverkansmöjlighet (resurs och
potential). I kulturarbetet framträder skilda intressen (handlingspoli-
tiskt engagemang) och uttryck för både mobiliserande och politise-
rande krafter. Mobilisering handlar om huvudmännens interna organi-
sationsförhållanden, medan politisering gäller förhållandet till omgiv-
ningen.361 Jag menar då, att rekrytering av elever är ett sätt att mobili-
sera och stärka organisationen. Medborgarbildning blir ett medel som
tas i bruk av de politiserande krafterna för att stärka organisationens
politiska handlingsförmåga utåt.

Yrken och samhällsfunktioner grundas i historien och
speglar samtiden
I det följande ska jag använda samma benämningar för de enskilda
urvalsskolornas yrkesroller och samhällsfunktioner som i förra kapit-
let. Huvudmännen och den historiska förankringen är som vi har sett
viktig för folkhögskolans identitet. Först kom hantverkaren och kom-
munikatören, därefter ledaren och välgöraren in i skolformen. Mer
eller mindre tydliga inslag av alla rollerna har dock funnits jämsides
över tid, exempelvis hantverkaren och kommunikatören i den ur-
sprungliga folkhögskolan. Nämndemansbildningen var ju vid sidan av

                                                  
361 Jfr Engberg. 1986. Mobilisering definieras som en process då något sätts i rörelse
givet en utmaning. Det handlar om benägenheten till ändamålsenligt och institutiona-
liserat kollektivt handlande, bl a i samband med samhällets moderniseringsprocess.
Politisering definieras som organisationers benägenhet (tekniker och attityder) att
söka offentliga lösningar på organiserade intressen genom aktiviteter inom den
politiska demokratins spelregler. (s 32 ff, 52 ff, 59)
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jordbrukarskolningen en viktig orsak till folkhögskolans tillkomst. Vid
sidan av den teoretiska undervisningen berättar en elev från 1920-talets
Fristad om de praktiska övningarna i kommunal- och samhällskunskap
– ur en ”sådan utbildning växte det fram duktiga kommunalmän, för-
troendemän på olika poster”.362

Jag väljer att här förutsätta att jordbrukarnas materiella intressen
var grundläggande för deras politiska intressen, även om det politiska
ledarskapet också är viktigt. I det politiska arbetet har kommunikatören
sin givna plats. Det gäller att kunna både samhället och instrumenten,
att veta hur man gör för att skaffa information och att förmedla den,
om man ingår i politiska sammanhang. Bönderna sökte kunskaper för
att delta på den politiska arenan. Med rörelseskolorna kom ledarrollen
tydligt in i verksamheten, men även kommunikatören är viktig i rörel-
sernas skolor. Brunnsviks och Wendelsbergs elever tänkte sig att delta
i kommunalpolitiskt eller rörelsearbete. I och med folkhemmets och
offentliga sektorns tillväxt fördes välgörarens yrkesroll in i skolformen
med kvinnorna.

Redan den ursprungliga folkhögskolan engagerade sig i utbildning
som förbereder för (arbets)uppgifter i hantverkarens yrkesroll. Idag
framträder hantverksproduktion på andra sätt i ämnesinriktningen –
som ett kulturarv från verksamheter som var viktiga i jordbruksföreta-
get och den tidens politiska styrnings- och medbestämmandeformer.
Den kommunikativa yrkesrollen finns i alla typer av folkhögskolor i
vår tid, men med tonvikt hos ’övriga rörelser’. Hälften av skolorna som
har den inriktningen år 2000 var emellertid 1972 stödföreningsskolor
eller landstingsskolor. Ledarens yrkesroller följde med folkrörelsernas
idébaserade och praktiska arbete in i folkhögskolan. Välgörarens sam-
hällsuppgifter utfördes historiskt i hemmen eller som socialt välgören-
hetsarbete och kom in i folkhögskolan med utbyggnaden av välfärds-
samhället och offentliga sektorn.

Kulturarbetets yrken följer en tråd tillbaka i historien ända till den
tidiga folkhögskolans samkvämstraditioner som vävde ihop studier och
fritid, men också till lanthushållsutbildningens textila traditioner. Här
ingick också bildningssträvanden som haft (den moderna) finkulturen

                                                  
362 Fristads folkhögskola. (…) 1879–1979. Tunerstedt, Josef, ”En vandring bland
folkhögskoleminnen från 1920-talet.” (s 21)
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som medel och mål.363 En annan sträng leder till frikyrko- och nykter-
hetsrörelsernas musik och teater som medel i arbetet. I välfärdsarbetets
samhällsfunktion ingår att värna om det levande, om människor och
vår gemensamma fysiska miljö, vilket också ingick i den tidiga folk-
högskolans lantliga inriktningar.

Tidsaxeln i regionala och rörelseskolors yrkesroller och
samhällsfunktioner

Här ska vi se hur omvärldsbevakningen tar sig uttryck i kursutbudet
över tid och följer samhällsutvecklingen.

I hantverkarens yrkesroll speglas kunskapsstoffets utveckling från
innehåll för jordbruksnäringens behov till kurser för turism- och kul-
tursektorn, miljöområdet samt data. En del kurser förbereder genom
sin ämnesinriktning för småföretagande med konkreta och praktiska
kunskaper, användbara för den som vill starta eget i liten skala. Här
kommer vi materiellt närmast det förvaltningsekonomiska i egenföre-
tagarens yrkesroll.

Samtidigt som facket har tappat mark kan man se utbredningen av
kunskapsinnehåll som förbereder för kommunikatörens yrkesroll och
är inriktat mot media och kultursektorns sceniska framträdelseformer.
Kursutbudet berättar om en yrkesroll, där det behövs allt från tekniska
basfärdigheter för skriftligt och muntligt påverkande arbete till att
aktivt delta i samhällets beslutsprocesser som fullfjädrad ombudsman.
Men även att med kroppsspråk, sång, musik och andra uttrycksformer
uppträda (performance), med syfte att såväl underhålla och roa som
övertyga och påverka en publik.

Ledarskapsutbildningarna har följt samhällsutvecklingen både vad
gäller kvinnornas ökade förvärvsarbete och den fackliga verksamhe-
tens samverksansformer i arbetslivet. Som Brunnsviks fackliga utbild-
ningar på 1970-talet med många arbetsrättsliga och socialrättsliga nya
lagar, som arbetsmiljölagen, jämställdhetslagen, föräldraledighetslagen
och studieledighetslagen. I mitten av 1970-talet tillkom fritidsledar-
utbildningen, Lillsved och Wendelsberg var med från första början.
Men även S:t Eriks kulturpedagogiska avdelning, Stockholms Ung-
domsledarinstitut, hade utbildningen 1978. Här samsas kyrkan med
andra rörelser och idrotten som fostrande arena vid sidan av fritids-

                                                  
363 En ambassadör för att förena det vackra och nyttiga var Ellen Key.
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ledarutbildningarna vid landstingens skolor. En svängning har skett
från kyrkan som auktoritet till idrottens stora betydelse i det moderna
samhället vilket också syns i kursutbudet. Förutsättningarn för facklig
studieverksamhet har också förändrats, inte minst ekonomiskt, och den
framträder därför inte heller särskilt starkt i kursutbudet idag.

Det sociala innehållet i kurser som förbereder för välgörarens
arbete varierar. Här ingår allt från internationellt U-lands- och
biståndsarbete till arbete i enskilda människors vardag som missbruks-
vård eller yrken som personlig assistent eller teckenspråks- och döv-
blindtolk. Yrkesinriktningen är välfärdssamhällets behov av utbildning
för statens, landstingens eller kommunernas ansvarsområden eller för
ideell verksamhet. I yrkesrollen ingår att kompensera den mindre
resursstarke oavsett det gäller fattigdom eller funktionshinder, och i ett
spektrum som spänner från det lokala till det globala. En rörelse från
lanthushållets arbetsuppgifter till offentliga sektorn kan tolkas in i
kunskapsinriktningen. Men också en rörelse från social verksamhet
som välgörenhet till välfärdssamhälle och åter till ideell sektor, som ser
ut att vara en trend idag. Här kan man se den parallella omvandlingen
från föreningsskolor till landstingsskolor och idag till rörelseskolor
som visar på en sådan utveckling när folkhögskolor över tid övertagits
av nya huvudmän.

Självreflexiviteten i kursutbudet – skillnader
mellan regionala och rörelseskolor
Det som fokuseras här nedan är yrkesinriktningen i vår tid, men sam-
tidigt med historiciteten, de tidigare erfarenheterna i traditionen, för
ögonen. Hur framträder då egenarten i verksamheten när folkhögsko-
lornas yrkesinriktning visar vem man är i handling, och idéer blir pro-
filering i kursutbudet?

Regionala skolor
Tre landsting364 och en stiftelse (stödförening) är de fyra region-
skolornas huvudmän.365 I folkhögskolornas nutida kursutbud fram-
träder gemensamma trådar bakåt i tiden till jordbrukssamhället och

                                                  
364 Kan även vara storlandsting som benämns regioner.
365 Ingår i ’Övriga rörelse- och organisationsfolkhögskolor’ i FBR:s indelning.
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dess ’binäringar’ (yrken), och till landstingens nutida och tidigare an-
svarsområden och verksamheter.

Naturen som resurs med kulturgeografisk förankring

I Tornedalens turisminriktade utbildning till guide med aktiviteter som
jakt och fiske används skogen som resurs. Våren 1994 startade en
naturguideutbildning. Ur denna nutida användning av skogen fram-
träder den kulturgeografiska förankringen påtagligt. Naturresurserna
har alltid varit materiellt viktiga för försörjningen i skolans glesbygds-
område. Det traditionella ser ut att omvandlas (eller transformeras) till
nutida verksamhet – kulturarvet gör sig synligt. Natur- och miljöfrågor
lyfts också fram i de allmänna kurserna tillsammans med hantverk och
hur man kan tillvarata naturens resurser på ett ekologiskt sätt. Även i
de övriga tre regionala skolorna framträder den kulturgeografiska
förankringen när naturen används som resurs i Gamleby och Birka
vilka har fritidsledarutbildning. Aktiviteterna anpassas efter var skolan
ligger – skog, vatten, landsbygd, kust eller fjäll. Två av de tre lands-
tingsskolorna har också uttalad inriktning mot miljöfrågor, Birka med
miljövård/ekologi i sina allmänna kurser, och Gamleby som ligger i
kustbygd har en miljövårdslinje. Fristad har globala miljöfrågor och
utvecklingsfrågor i tredje världen i sin internationella kurs, som också
innehåller ett fältarbete.

Alla fyra skolorna har också någon form av estetiska kurser.
Tornedalens uttrycksform är teater och drama som förbereder för fort-
satt scenisk eller pedagogisk utbildning. Två av landstingsskolorna har
kurser i vävning. Fristad är belägen i en region där textilindustrin varit
mycket betydelsefull för försörjningen under den svenska textil-
industrins glansperiod och där den textila traditionen även avspeglas i
högre textil utbildning. Gamleby erbjuder vid sidan av vävning även
kurser i sömnad och foto. För de textila kurserna anges i kurskatalogen
en nutida yrkesinriktning mot hemslöjdsnäringen, handel, hantverk
eller industri samt för fortsatta studier. Birka har lokalt förankrat hant-
verk som en del i allmän kurs. Skolan har också en musiklinje som
infördes 1967 och förbereder för högre musikutbildning.366 Musiken

                                                  
366 Birka 75 år. Några framtidsfrågor Birka 1974: samarbete med komvux/Arbets-
marknadsstyrelsen för att undvika onödigt dubbelarbete inom vuxenutbildningen,
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har traditionellt varit betydelsefull i bygden, inte minst militärmusiken
på stadens regementen. Såväl Gamleby, Fristad som Birka har eller har
haft samarbete med högskolan. Samtliga i ämnen som under lång tid
har varit ’stora’ på deras högskoleorter – naturvetenskap, kultur och
textil respektive sociala yrken. Det lokala kulturarvet gör sig sålunda
synligt på olika sätt i kursutbudet vid de regionala skolorna.

När historia, kultur och näringsliv blandas i Tornedalens verksam-
het (kursutbud) synliggörs även de språk- och kulturmöten som tradi-
tionellt funnits i den mångkulturella gränstrakt där skolan ligger. Den
kulturgeografiska förankringen kommer till uttryck på liknande sätt i
kulturinriktningen mot minoritets- och invandrarfrågor i Fristad, som
har textilindustrin i regionen som sitt kulturarv. Hit flyttade många från
såväl Norrland som andra länder (främst från Finland) när industrin
behövde arbetskraft. Samtidigt med kulturarvet speglas emellertid i
kursutbudet också den nya tiden, som exempelvis i Tornedalen i en
orienteringskurs om IT. Kursen ger inte yrkesfärdigheter men kan ge
behörighet för högskolestudier. Förhoppningar om regional utveckling,
bland annat genom den möjlighet till distansarbete som den nya tidens
teknologi erbjuder, har inte sällan framförts i samhällsdebatten som en
möjlighet för glesbygden. Gamleby, Fristad och Birka, alltså alla tre
landstingsskolorna, har distanskurser 2000/01, men av dem framstår
endast Gamlebys fotokurs som yrkesinriktad. Birka ger livsfrågor och
framtidsfrågor på distans och Fristad allmän kurs i finska/svenska.
Distanskurser ser ut som ett möjligt sätt för landstingsskolorna367 att
betvinga geografin och ’förtäta’ glesbygden.

Regionalt och lokalt har således både den geografiska materiella
basen i naturen och människornas kulturella verksamheter löpt som
spår genom kursutbudet. Man kan därför säga att tiden gjort kultur-
geografiska avtryck i kursutbudets yrkesinriktning när det lokala
kulturarvet har satt sina spår.

                                                                                                                        
att fungera och uppfattas främst som bygdeskola men även med riksrekrytering,
samverkan med övriga folkbildningsorgan. (s 93)
367 Hälften av totalt 22 distansskolor i kurskatalogen var landstingsskolor eller
nyligen överlåtna (Västerås, arbetarrörelsen 1997).
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Omsorg om människor och närmiljö samt kultur som
identitetsmarkörer

Landstingsskolornas yrkesinriktning visar en tydlig förbindelse med
huvudmannens kärnområden i modern tid, där hälso- och friskvårdsfrå-
gor varit en viktig angelägenhet i uppbyggnaden av välfärdssamhället.
I det svenska folkhemmets utveckling har sociala förbättringar för
olika grupper varit viktiga. De identitetsmarkörer eller verksamhets-
idéer som framträder i de yrkesinriktade kursernas innehåll handlar om
två saker. För det första att sköta uppgifter som har med omsorg och
hälsa för särskilt behövande i samhället att göra. Och för det andra ett
samhälleligt kulturansvar genom att stimulera till kulturellt skapande,
professionellt eller som fritidsverksamhet.

Vissa kurser i vår tid gäller friskvård eller rehabilitering och andra
förbereder för arbete som innebär social omsorg om människor med
olika handikapp. Andra yrken som skolorna förbereder för är behand-
lingsassistenter av olika slag, personlig assistent och elevassistent,
samt idrotts- och fritidsledare. Alla är yrken där man arbetar med och
för människor, vilket således överensstämmer med det som vi förknip-
par med vårt välfärdssamhälle. Arbetsuppgifterna i de skilda assistent-
yrkena gäller omsorg om andra och att hjälpa människor som har olika
slags svårigheter att leva ett gott liv trots allt. Andra yrken och arbets-
uppgifter är inriktade mot uppfostran/fostran, mest uppenbart i yrken
som idrotts- och fritidsledare. Men också arbetsuppgifter inom frisk-
vård och rehabilitering kan innebära uppfostran/fostran, till exempel att
människor ska lära sig leva på bättre och hälsosammare sätt. Det kan
vara såväl förebyggande motivationsarbete, att förmå individer att ta
ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande, som att visa på nya sätt att
leva om skadan redan skett. Sådant arbete ingår i huvudmannens kärn-
verksamhet och stämmer därför väl med verksamhetsidén (den ideolo-
giska grunden).

I Tornedalens kursutbud framträder en ekologisk idé som ingår i
såväl naturguideutbildningarna som hantverkskursen i allmän kurs.
Men idén kan också karaktäriseras som pragmatisk, att i handling
använda de lokala naturresurserna och kulturella resurserna på så
ändamålsenliga och nyttiga sätt som möjligt. Kanhända ett arv från
lantbruksskolans och lanthushållsskolans tid? Detta kulturarv delas för
övrigt med alla tre landstingsskolorna, som var och en från allra första
början hade såväl lanthushålls- som lantbruksinriktning. De kvinnliga
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lanthushållsämnena fanns emellertid kvar längre tid på folkhög-
skolorna än de manliga jordbruksämnena. Redan tidigt kunde de man-
liga jordbruksämnena vara en källa till intressekonflikt med lantman-
naskolor i annan regi, vilket fallet exempelvis var för Birka. I den del
av landet där Tornedalen ligger har strukturomvandlingen av arbets-
marknaden och dess konsekvenser varit mycket tydliga under en lång
period, liksom kampen för nya jobb och bygdens överlevnad. Kanske
kan man också säga att den idémässiga basen handlar om att utifrån
regionala intressen i samverkan skapa förutsättningar för en levande
bygd368?

Idémässigt förenas de regionala skolornas kursutbud av en sorts
regionpolitisk omtanke som minsta gemensamma nämnare – i omsor-
gen om såväl människor som närmiljö. Historiskt speglar kursutbudet
tidens näringar och hur arbetsuppgifterna övergått från jordbruken och
hemmen till samhället och den offentliga sektorn, när jordbruks-
näringen fick minskad betydelse i industri- och tjänstesamhället. Upp-
levelser som nytt tjänsteområde i vår tid kan komma till uttryck som
kanoting eller segling och liknande på fritidsledarutbildningarna, och
särskilt i norr framträder också turistnäringen. Inriktningen i Birkas
fritidsledarutbildning är ett exempel på hur naturen tillvaratas och på
hur bygdens historia369 återspeglas i den exotiska prägel och drag-
ningskraft som området haft under lång tid.

                                                  
368 Jfr Hartman. 1993. Även på 1920-talet var hembygdsvården mycket viktig i folk-
högskolan. Flertalet skolor var då bygdeskolor med elever från den närliggande
trakten. Det ansågs därför vara en fosterländsk gärning att väcka ungdomarnas kärlek
till hembygdens natur och kultur. Uppgiften var att lära dem värdesätta och ”tillvara-
taga det bästa av hembygdsarvet från fäderna och bygga vidare på det gamlas grund”.
(s 80, not 68 [citat efter Jönsson, N. Folkhögskolan och hembygdsvården. TSF häfte
två 1924, sid 105])
369 ”En turistförening är i allmänhet född bergsbo. Det är den storslagna, mäktiga alp-
världen, som i främsta rummet väcker till livs denna kärlek till naturen, vilken är på
samma gång Turistföreningarnas orsak och ändamål. (…) De Jämtländska fjälltrak-
terna har varit dess vagga, …”. Vid sekelskiftet 1900 hade STF 25 000 medlemmar.
(s 12) Turismen sågs som ett aktivt sätt att söka kunskap, när STF utvecklade sin
turistiska reseverksamhet. (s 41); Svenska Turistföreningen 100 år. Årsskrift 1986.
(s 28–29, citat s 30, [citat efter STF:s styrelse vid en återblick på det första årtiondets
verksamhet i årsskriften 1895, s 7.])
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Arbetsmarknadsorientering mot välfärdssektorn eller
egenföretagande i liten skala

Vilken arbetsmarknad efterfrågar de yrken som ovanstående utbild-
ningar vid de regionala folkhögskolorna förbereder för? Guide- och
turismutbildningen i Tornedalen förbereder för besöks- eller turism-
näringen, en bransch som erbjuder upplevelser och rekreation. Moment
i utbildningen handlar om att ’starta eget’ vilket kan vara en möjlighet
för småföretagande i näringslivet. Arbetsuppgifter finns också inom
offentlig sektor i kommunernas turistbyråer och liknande. De textila
utbildningarna i landsbygdsskolorna kan på motsvarande sätt förbereda
för egen verksamhet eller turismnäringen och hemslöjdens verksamhet.
Miljövårdsuppgifter finns i kommunerna (länsstyrelsernas ansvars-
område) men också inom det privata näringslivet, skogsnäringen,
jordbruket och fiskerinäringen. Enskilda småbrukare (egenföretagare)
har också vissa skyldigheter inom området. Det är emellertid inga stora
arbetsmarknader det handlar om.

Arbetsuppgifterna i de tre landstingsskolornas yrken i övrigt är
främst inriktade mot välfärdssamhällets, eller folkhemmets, verksam-
heter inom offentlig sektor. Det gäller de olika assistentyrkena, social
omvårdnad och pedagogiska uppgifter inom föreningsverksamhet,
kommunal ungdomsverksamhet eller äldreomsorgen samt omsorgs-
uppgifter för funktionshindrade barn såväl som vuxna, vilka genom
historien legat inom landstingets intresseområden. I vid mening kan
man hävda att dessa yrken finns på landstingets interna arbetsmarknad
och att utbildningen i den meningen förbereder för verksamhet som
funktionär. En del av verksamheterna ovan har i och med politiska
beslut om nedskärningar inom offentliga sektorn förts över till närings-
livets privata tjänste- och servicesektor. På Birka finns en kurs som i
sin förlängning skulle kunna förbereda för volontärverksamhet i tredje
världen. Den arbetsmarknad som det då handlar om kan vara offentligt
finansierad, men oftast sker biståndsverksamhet i form av ideell verk-
samhet.

Verksamhetsideologi och kulturgeografisk förankring
framträdande i regionskolornas ’existentiella’ val

De regionala skolornas yrkesinriktning är relaterade både till huvud-
mannens allmänna verksamhetsideologi och till regionens geografiska
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förhållanden och lokala kulturarv. Landstingsskolornas yrkesutbild-
ningar förbereder för välfärdssamhällets offentliga uppgifter inom om-
råden som hälsa och välbefinnande, som i modern tid varit lands-
tingens uppdrag och ansvar. Somliga assistentyrken innebär omsorg
om personer med olika funktionssvårigheter eller handikapp, medan
andra även går ut på att uppfostra och fostra, vilket är idrotts- eller
fritidsledarens uppgift.

Något annat som förenar de fyra skolorna är inriktningen mot miljö
och ekologi. Viss verksamhet är inriktad mot miljövårdsområdet.
Tornedalen tar i kursutbudet utgångspunkt i regionens historia och den
traditionellt viktiga skogsnäringen. De livsbetingelser som bestäms av
naturresursernas användning och det kulturarv som detta skapat i
regionen ser ut att transformeras till en nutida användning av naturen
som resurs i turismnäringen.

De regionala skolornas estetiska utbildningar ger en grund för fort-
satta studier till yrken inom kulturområdet eller pedagogiska yrken
(musik och teater/drama eller fritidsledare och dylikt). Textila kurser
erbjuder även hantverkskunnande och kunskaper som är direkt använd-
bara inom olika (små) yrkesområden, ofta knutna till turismen. Flera
av kurserna ser sålunda ut att bära landsbygdens kulturarv vidare.
Redan i bondesamhället bedrev befolkningen binäringar för att över-
leva, ofta slöjd och hantverk. Också idag behöver man vara tusen-
konstnär för att leva på landsbygden och i glesbygd. Den moderna
informations- och kommunikationstekniken är idag ett nytt inslag.

För att sammanfatta identitetsmarkörerna i landstings- och stiftel-
seskolorna, så framträder särskilt den kulturgeografiska förankringen
samt huvudmannens allmänna verksamhetsideologi. Landstingsskolor-
na förbereder för välfärdssamhällets offentliga uppgifter, som hälsa,
omsorg och fostran. I Tornedalen är de traditionella naturresurserna
och språkområdets kulturarv viktiga. Skolorna framstår som både
regionalt rekryterande och ämnesrekryterande. Arbetsmarknadsoriente-
ringen är mot offentliga sektorn, egenföretagande i liten skala och upp-
gifter inom föreningsverksamhet.

Rörelseskolor
Rörelsernas folkhögskolor i urvalet har som sagt fyra som jag benäm-
ner idégrundade folkrörelser som huvudmän – nykterhetsrörelsen, ar-
betarrörelsen, bildningsrörelsen och idrottsrörelsen – samt två kristna
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skolor som tillhör väckelserörelsen. I kursutbudet framträder viss kul-
turgeografisk förankring, men mest kommunikation i olika former och
huvudmannens ideologi och orientering mot ideell och offentlig sektor.

Ämnesprofilering med viss kulturgeografisk förankring

I rörelseskolorna framträder ingen klar relation mellan kursutbudets
innehåll och skolans geografiska förhållanden eller till den närings-
verksamhet som finns eller traditionellt funnits i bygden. Inte heller
använder rörelse- och organisationsskolorna naturen som resurs i kurs-
utbudet i högre utsträckning. Men man kan se Sundbyberg som ett
undantag när den egna staden fått utgöra en resurs i kursen Engelska
och turism. Kunskaper om lokalsamhället ges för att kunna arbeta som
guide i staden. Fritidsledarutbildningen är också inriktad just mot stor-
stadens villkor.

Kursutbudets förbindelse med andra historiskt kulturella förhållan-
den är emellertid tydligare. Redan i Sundbybergs barndom och rötter i
Borgarskolan kan man se att språkkurser, kultur och estetisk verksam-
het varit centrala i verksamheten. Tidigt fanns bland målgrupperna
stadens tjänsteinnehavare i vars roller ingick att på olika sätt vägleda
eller ge service till turister på besök. I Stockholms lokala storstads-
förhållanden ingår också att invandrare sedan länge har valt att bosätta
sig i skolans närområde, vilket är något skolan aktivt tar hand om.
Inriktningen idag mot Svenska som andraspråk vänder sig till invand-
rare, som vill förbereda sig för studier eller för arbete med människor
inom vård och omsorg, i barnomsorgen eller arbete med ungdomar.
Inriktningen korresponderar med de många invandrarna i skolans när-
samhälle. Intressant att notera är, att skolan som ursprungligen starta-
des som en föreningsskola (Borgarskolan) men under lång tid drevs av
kommunen (1971–1993), fick sin nya huvudman bildningsrörelsen så
sent som 1993. Det kan möjligen förklara att skolan avviker något från
de traditionella rörelseskolorna under 1990-talet och att vissa likheter
finns med de regionala skolornas estetiska verksamheter (kanske fram-
för allt vävkurserna).

Kommunikation och uppfostran som identitetsmarkörer

I rörelseskolornas kursutbud framstår yrkesinriktningen på ett påfal-
lande sätt grundad i huvudmannens verksamhetsideologiska grunder på
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så sätt att det finns ett budskap (en idé) som ska förmedlas (ett upp-
drag). Men också en tanke om med vilka medel som idéerna kan föras
ut i samhället. Resultatet visar två huvudkategorier av arbete, dels en
inriktning mot yrken med kommunikation (språkliga uttryck) i olika
former som huvuduppgift, och dels mot yrken där uppfostran/fostran
kännetecknar arbetsuppgifterna.

Skolornas budskap skiljer sig åt. Idén bakom verksamheten i
Brunnsvik så som den framstår genom kursutbudet är knuten till demo-
krati- och solidaritetsarbete, bland annat i facket och folkbildningen.
Här finns också särskild verksamhet för att stödja dyslektiker. Även i
Wendelsberg framstår idén om demokrati som central men knuten till
sociala samhälls- och kulturfrågor i vid mening och till huvudmannens
kärnfråga om droger. Ledar- och demokratinriktningen har över tid
förändrats. Från början var det i allmän kurs som ledare fick sin
skolning för att sedan komma att ingå i rörelsernas och politikens
ledarskikt. Samhällsutvecklingen gjorde att denna rekrytering till all-
män kurs nu sker på annat sätt, samtidigt som rörelsernas ledarkurser
ändrade karaktär, blev kortare och mer målgruppsfokuserade. Allmän
kurs har i den meningen flyttat längre ifrån samhällsbesluten. Lillsveds
idé eller budskap framträder i kursutbudets inriktning mot den mänsk-
liga kroppen och betoningen på hälsa och friskvård, och ligger med
detta närmare landstingsskolorna än de övriga rörelseskolorna. Där-
emot vänder sig inte Lillsved särskilt till funktionshindrade grupper.
Sundbybergs idé eller budskap bygger på humaniora och estetiskt ska-
pande (den klassiska kulturen och humanistisk bildning) samt möten
mellan människor från olika kulturer. Skolans inriktning är språk och
kultur, och man vänder sig särskilt till invandrare i närområdet som
avser att arbeta med människor. Målgruppen, som ofta har svårt att
komma in på arbetsmarknaden med hänvisning till bristande språkkun-
skaper, får här undervisning i svenska. En annan målgrupp är dyslek-
tiker.

Ett budskap som jag tolkar in i de båda kristna folkhögskolornas
yrkesinriktning kan förenklat sägas handla om en kristen humanitet
(människokärlek), och samtidigt att sprida budskapet i någon form.
Samma idé om mänsklighet och medkänsla kan utläsas i målgrupper
som man vänder sig till. Särskilda kurser anordnas för personer med
svårigheter av definierat slag som därför behöver särskilt stöd. Funk-
tionshindrade är en grupp människor som ofta har en marginell posi-
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tion visavi arbetsmarknaden.370 Strömbäck erbjuder dövtolkutbildning
vilken behandlades i kapitel 2. Därutöver har man en anpassad data-
linje för funktionshindrade där det ingår arbetslivspraktik. Sundsgår-
dens allmänna kurser vänder sig till språkligt funktionshindrade som
dyslektiker och yngre afatiker.

Å andra sidan kan idésystem också förmedlas genom andra kom-
munikationsformer som sång, musik och teater, film och konst.371 I de
traditionella folkrörelsernas fyra skolor, väckelserörelsens Sundsgår-
den och Strömbäck, arbetarrörelsens Brunnsvik och nykterhetsrörel-
sens Wendelsberg, erbjuds sådana estetiska kurser. Strömbäcks musik-
utbildning är framträdande i början av 2000-talet, Sundsgården arbetar
med flera uttrycksformer, musik, teater samt konst och form. Teaterlin-
jen har församlingsprofil och kurserna bygger på kristen tro. Även en
religionspedagogisk fortbildningskurs för pedagoger, musiker och
präster anordnas. Både Sundsgården och Strömbäck etablerades i
landsdelar där huvudmannarörelsen har sin starkaste utbredning, båda
har musiklinje. Andra estetiska och kommunikativa färdigheter genom
skrivarkurser, kurser i data och layout samt vävkurser, erbjuds av
Sundbyberg. Lillsved skiljer återigen ut sig då inget av dessa estetiska
ämnen finns där och inte heller någon kurs inriktad mot kommunika-
tion. Däremot är musiken viktig på andra sätt. ”Sången ädla känslor
föder”, sång och musik har alltid varit viktigt på Lillsved, skriver Ruth
Westergren, gymnastiklärarinna och skolans ’värdinna’ 1945–1979.
Hon framhåller att folkhögskolesången inte bara varit sång utan sam-
tidigt en starkt verkande bärare av folkhögskolans idéer.372 Därutöver
används ju musik ofta i utövandet av gymnastik i olika former.

Yrkesarbetets uppfostrande/fostrande syften är ofta tydliga i folk-
rörelsernas skolor, såväl de traditionella som idrottsrörelsens. I Wen-
delsbergs fritidsledarutbildning ska ungdomar ges en meningsfull fritid
samtidigt som kopplingen är tydlig till huvudmannens ideologi, att

                                                  
370 Marginalitet som partiell delaktighet i samhällets socioekonomiska system är ett
sätt att beskriva vissa utsatta gruppers specifika ställning på arbetsmarknaden. Denna
sociala situation ses primärt som uttryck för historiska och strukturella villkor i sam-
hället. Jfr Svedberg. 1995. (s 36 ff)
371 Behov av musikutbildning uppstod när musiken blev ett medel för folkrörelsernas
aktiviteter. På 1940-talet började kommunala musikskolan växa fram initierad av eld-
själar med kanaler till lokala beslutsinstanser. Se Persson. 2001.
372 Lillsved 50 år. 1987. (s 18)
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hålla unga borta från osunt leverne. Det gäller även Lillsveds fritidsle-
dar-, hälsopedagog- och idrottsledarutbildningar. Anknytningen till
huvudmannen är också uppenbar för den församlingsestetiska linje
som anordnas av Sundsgården. I frikyrkorörelsens självidentitet gestal-
tas också ett socialt engagemang, vid sidan av kommunikation och det
kristna budskapet. Det sker i form av ungdomsarbete eller engagemang
för människor med begränsande livsvillkor som döva, synskadade och
med andra handikapp, genom personliga assistenter eller inom äldre-
vården. Nykterhetsrörelsens arbete mot droger i sociala kurser, i utbild-
ning av behandlingsassistenter och i ungdomsarbete visar på ett sam-
hällssocialt engagemang.

Arbetsuppgifterna innebär som sagt dels kommunikation och dels
uppfostran/fostran. Kommunikationsinriktade yrkesfärdigheter gäller å
ena sidan sådant som att förmedla direkta budskap. De kristna skolorna
förbereder vid ingången till 2000-talet för yrken med detta syfte.
Strömbäck har journalist-, teckenspråks-, dövblind- och vuxendövtolk-
utbildningar. Sundsgården har en utbildning till kulturproducent inom
ramen för församlingsestetisk linje. På Brunnsvik kan man bli
biståndsinformatör eller tillägna sig färdigheter för information/media
eller dokumentärfilmning. Sundbyberg gav en kurs där man kunde lära
sig engelska och turism för guideverksamhet, men erbjuder också
mediakurs.

Arbetsmarknadsorientering mot ideell och offentlig sektor

Var kan man tänka sig att arbetsställen finns som efterfrågar sådan
kompetens som rörelsefolkhögskolornas kurser ger? I näringslivet åter-
finns kommunikationsområdets arbetsuppgifter, främst inom huvud-
näringen kommersiella tjänster, som media eller informationsbransch-
en. Men också på informationsavdelningarna inom olika företag eller
organisationer – och i facket förstås. De flesta av rörelseskolornas
arbetsuppgifter sker dock inom folkhushållets ram, inom den offentliga
eller den ideella sektorn. Merparten av samhällets uppfostrande/fost-
rande arbetsuppgifter utförs där, på fritidsgårdar, skolor, i förenings-
livets barn- och ungdomsverksamhet, åldringsvården samt försam-
lingsverksamhet. Verksamheten i föreningslivet sker ofta på en för
rörelserna intern arbetsmarknad, och kurserna kan därför sägas för-
bereda för uppgifter som rörelsefunktionär.
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Det gäller också uppgifter som utförs i sociala sammanhang för att
kommunicera rörelsens budskap genom olika estetiska uttrycksformer,
det talade och skrivna ordet, sång, musik och teater. I kursutbudet
framträder i övrigt främst folkrörelsernas idéfrågor, vilket får rörelse-
folkhögskolorna att i kursutbudet framstå som idérekryterande. Dessa
idéfrågor ges också ibland internationell inriktning, som i Brunnsviks
utbildning till biståndsinformatör och Strömbäcks internationella
musikkurs i samarbete med engelska musikinstitutioner.

Kommunikation och huvudmannens verksamhetsideologi
mest framträdande i rörelseskolornas ’existentiella’ val

Sammanfattningsvis har kursutbudets innehåll i dessa rörelseskolor till
stor del sin grund i språk och kommunikation. Eleverna ska lära sig att
kommunicera med andra i tal och skrift eller på annat sätt som exem-
pelvis genom teckenspråk eller estetisk verksamhet. Flertalet av de sex
rörelseskolorna erbjuder år 2000 minst en yrkesinriktad kurs med
inriktning mot kommunikation, undantaget är Lillsved. Sistnämnda
erbjuder inte heller någon estetisk kurs. På de traditionella rörelse-
skolorna, arbetarrörelsens Brunnsvik, nykterhetsrörelsens Wendelsberg
och väckelserörelsen Sundsgården, liksom på idrottsrörelsens Lillsved
framträder i kursutbudet ett uppdrag att uppfostra/fostra genom ledar-
skap och pedagogisk verksamhet. Bildningsrörelsens Sundbyberg, som
är orienterad mot humaniora, har ingen kurs med den inriktningen i sitt
utbud (men finns i en annan av huvudmannens skolor som också tidi-
gare hade den yrkesutbildningen). Men däremot vänder sig de yrkes-
inriktade kurserna i svenska till dem som arbetar i yrken, där man
uppfostrar och fostrar barn och ungdomar, företrädesvis inom kommu-
nal verksamhet.

För att sammanfatta rörelseskolornas identitetsmarkörer, så är
huvudmannens allmänna ideologi den tydligaste egenskapen som
framträder i kursutbudet. Kommunikation, ledarskap och pedagogisk
verksamhet framstår som de viktigaste yrkesområdena, ofta mer eller
mindre fostrande verksamheter. I kursutbudet framträder i övrigt
främst folkrörelsernas idéfrågor, vilket får rörelsefolkhögskolorna att i
kursutbudet framstå som idérekryterande. Brunnsviks folkbildnings-
linje och olika fackliga ledarkurser som getts över tid är tydliga exem-
pel. Men också ämnesrekryterande när det gäller exempelvis fritidsle-
darutbildningar eller andra specifika yrkesinriktade utbildningar.
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Arbetsmarknadsorienteringen är mot ideell och offentlig sektor, i
arbete som rörelsefunktionär eller i sociala sammanhang.

Folkhögskolans kursutbud en väg till egenutveckling –
några slutsatser om egenarten
Studien har således utkristalliserat tre existentiella aspekter som grun-
das i såväl interna som externa villkor för folkhögskolans arbete. Den
första infallsvinkeln har med regionala grundförutsättningar att göra
och berättar om vem man är i förhållande till omgivningen, var man
finns i världen. Detta har jag kallat yrkesinriktningens kulturgeogra-
fiska förankring. Den andra aspekten gäller hur egenarten, eller vem
man ’är’ (självet), framträder som identitetsmarkörer när de existen-
tiella frågorna besvaras i relationen till huvudmannens karaktäristiska
kännemärken, eller ideologiska grunder. Den tredje synvinkeln, som
benämns kursutbudets arbetsmarknadsorientering, eller tänkta arbets-
marknader, svarar mot hur omvärlden ser ut. Det handlar här både om
yttre villkor och de sätt man själv rationaliserar sina iakttagelser och
genom sin reflexiva historicitet möter omvärldens behov och efter-
frågan av yrkeskompetens. Med andra ord hur det yttre och det inre
knyts ihop till handlingspolitik genom reflekterade beslut. Det innebär
att kurspolitiken formas genom att samhällets krav och förväntningar
tas om hand, reflekteras och omsätts i ett kursutbud som hjälper till att
skapa den egna identiteten. Då är historiciteten viktig. Man kan förstå
det som, att när beslut ska fattas om framtidens kursutbud, så filtreras
framtidsvisionerna genom egna tidigare erfarenheter. Resultatet blir att
man utvecklar nya kurser mot bakgrund av sådant man redan har
erfarenheter av. På så sätt bär man traditionen vidare som rottrådar i
historiens väv – samtidigt som man har möjlighet att möta samtiden
där man befinner sig. De handlingsstrategier som uppvisas blir då mer
eller mindre styrda av omvärldens krav.

I orienteringen mot omvärlden sätts aktiviteter igång med mer eller
mindre omilda knuffar vid olika tillfällen, eller avgörande tidpunkter
(ödesdigra ögonblick). Nödvändiga förändringar möts ibland med lust,
andra gånger under tvånget att överleva. Men riktningsvisaren för
handling, hur aktiviteten utformas, bör rimligen förstås utifrån idévärl-
den och motsvarande handlingsarenor. Det handlingspolitiska perspek-
tivet i form av kursutbudet synliggör riktningen mot det självberätti-
gande som man eftersträvar – och som är förutsättningen för en stabil
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självidentitet. De ideologiska kännemärkena uttrycker olika slags driv-
krafter för skolornas inre arbete och är således grunden för skolfor-
mens differentierade verksamhet – samtidigt som de berättar om de
enskilda aktörerna.
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Kapitel 9: Med historien som bollplank –
skolornas egenarter uttrycker folkhög-
skolans särart

Skillnader i egenart konstituerar särarten
Giddens framhåller att i det traditionella samhället byggdes identiteten
upp via riter och seder som markerade olika livsfaser. För att skapa en
sammanhängande identitetskänsla i det moderna samhället, blir i stället
självbiografin självidentitetens kärna. När självidentiteten skapas sker
det i sammanhang där det gäller att hantera tidens utmaningar. I själv-
utvecklingen ingår den historiska reflexiviteten, att ständigt och rutin-
mässigt bevaka det som sker och samtidigt bedöma och värdera sig
själv i relation till de sammanhang man befinner sig i. Självberättelsen
skapas i samband med utvecklingsförloppet (livsförloppet373), det för-
flutna filtreras genom föreställningar om framtiden för att göra oss till
dem vi vill vara. Folkhögskolornas samtida sammanhang (i meningen
samtidigt skeende), utgör således det som man mäter sig emot och
samtidigt gör man kalkyler om framtiden.

Som inledning till den avslutande diskussionen, ska först några
slutsatser om vad avhandlingen visat lyftas fram. Därefter skall ett
antal exempel från mina empiriska slutsatser diskuteras för att visa hur
identiteter skapas.

En övergripande slutsats är att samma egenskaper som får folkhög-
skolans identitet att framstå som otydlig och paradoxal, samtidigt är
just de som konstituerar skolformens självidentitet som komplex och
mångfasetterad. Självidentiteten förefaller paradoxal när yrkesinrikt-

                                                  
373 Giddens. 1997. Yttre händelser eller institutioner blir pådrivande i livsförloppet
endast om, de stöder självutvecklingen; skapar barriärer som måste övervinnas, eller;
utgör en ovisshet som måste hanteras. (s 94)
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ningen på samma gång tar gestalt både som traditionsbevarande och
samtidsmötande egenskaper. Det vill säga, att om man gör det man
alltid har gjort (är konservativ) men samtidigt fångar upp nya behov
och arbetsuppgifter (är flexibel) i den tid som är. Av den anledningen
syns vid en ytlig betraktelse av kursutbudet inga entydiga skillnader
gentemot andra anordnare, eller uppenbara skillnader mellan skolornas
profilering. I kursutbudet samsas liknande yrkesinriktningar som i den
obligatoriska skolan vid sidan av behörighetsgivande allmänna kurser.
Det finns alltid någon som gör samma saker som någon annan, både
utanför och innanför folkhögskolan. Med ett sådant perspektiv på
yrkesinriktningens särart framstår inte skolformen i sin mångfald sär-
skilt annorlunda jämfört med andra utbildningsformer – man ser kon-
turerna som oskarpa.

En annan slutsats gäller emellertid på vilket sätt självidentiteten
gestaltas i kursutbudet. Yrkesinriktningens självberättelser har förbin-
delse med huvudmännens allmänt ideologiska grunder och skolornas
kulturgeografiska förhållanden, men framträder även i vilka arbets-
marknader man vänder sig till. I profilen uppträder huvudmannen,
både med rötter i traditionen, och på samma gång i ett möte med det
samtida samhällets krav och behov av arbetskraft. I yrkesinriktningen
framstår man trogen sin egen självidentitet men samtidigt förbundna
med de allmänna värderingar som ligger i tiden.

De två första avhandlingsfrågorna gällde yrkesinriktningens legiti-
mitet och den institutionella reflexiviteten i vår samtid och närhistoria,
dels från statligt håll, och dels i folkhögskolans möte med samhälle
och arbete.

Som avhandlingen visat är statens budskap om folkhögskolans
yrkesförberedande roll motsägelsefull (kapitel 6). En sida av detta är
ombytligheten. På 1970-talet framhöll folkhögskoleutredningen att
skolformen utifrån humanistiska och existentiella utgångspunkter
skulle kunna ses som en viktig resurs för vissa yrken. Från 1990 går
dock budskapet mest ut på att skolformen inte ska ägna sig åt detta
trots den allmänt ökade betydelsen av utbildning på alla samhälls-
områden. Yrkesutbildning framstår som något som ska begränsas
varför skolformens utbildarroll ter sig marginaliserad i statens ögon.
Demokratiaspekter diskuteras inte när det gäller yrkesinriktad utbild-
ning, trots att det visat sig att yrke och inkomst är centralt för del-
tagande i samhällslivet och medborgarpolitiska sammanhang. Utifrån
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den demokratiroll som staten i övrigt ålägger folkhögskolan ter sig
detta märkligt, inte minst utifrån att så många unga lämnar gymnasiet
utan kunskaper som anses nödvändiga.374 I samband med folkbild-
ningspolitiken, diskuterade jag fritidsledarutbildningens tillkomst och
möjligheterna till profilering från 1970-talet, i termer av för folkhög-
skolan identitetsavgörande ögonblick. De fördelningspolitiska och kul-
turfrämjande rollerna samt folkbildningsuppgiften förstärktes med
reformen 1991. Särskilt tydligt framstod kravet på profilering med
syfte att öka kvalitén och tvinga anordnarna att motivera sin existens.
Statens formuleringar ser ut att för folkhögskolan medföra ytterligare
behov av en reflexiv kurspolitik, för att möta samtidens hot och risker i
det snabbföränderliga samhälle Giddens talar om.

Syftet med den andra avhandlingsfrågan (kapitel 7) var att söka
folkhögskolans särart, eller hur skolformen framstår som helhet i kurs-
utbudets mönster, i kurspolitiken. Frågan gällde vilka arbetsuppgifter,
som utifrån folkhögskolans reflexivitet om det samtida samhället,
utvecklas till ett yrkesinriktat kursutbud. Fyra yrkesroller (prototyper)
identifierades från 1970-talet och fram till vår nutid, och benämndes
hantverkaren, kommunikatören, ledaren, och välgöraren. I mönstret
framträder skillnader mellan olika huvudmän i engagemanget för vissa
yrken. Hushållsutbildningarna hade i princip försvunnit, medan ekono-
mi ökat som ämne sedan 1972 och ges på skolor som står den ekono-
miska sfären i samhället nära. Ledarutbildningar har ökat, både fritids-
ledare och övriga. Kursutbudet är komplext och diversifierat. Men det
är i helheten som folkhögskolan framstår annorlunda, i de två sam-
hällsfunktioner som framträder i dessa ’yrken’, nämligen kulturarbete
och välfärdsarbete. När kulturarbete och välfärdsarbete förenas i en
gemensam samhällsroll – som jag kallar medborgarskapets samtids-
funktionärer – framträder särarten som en slags minsta gemensam
nämnare för självidentiteten.

Den tredje frågan (kapitel 8) gällde hur de enskilda skolornas
egenart framträder i yrkesinriktningen och i historien. Vid närmare
granskning syns hur skolorna skiljer sig från varandra och visar, att
såväl den geografiska lokaliseringen som huvudmannen har betydelse
för skolornas profilering. Man kan också se att det historiska arvet har
betydelse för vad man väljer att göra. Tydligaste skiljelinjen går mellan

                                                  
374 SOU 1990:65. (s 88 ff, 94–97)
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regionala folkhögskolor och rörelsefolkhögskolor. Redan undersök-
ningen av kursutbudets mönster visade på detta, och den fördjupade
studien förstärker bilden. Men i det unika framträder också undantagen
och det särskilda. Det finns yrkesområden som intresserar både lands-
tings- och rörelseskolor, vilket ökar komplexiteten men samtidigt visar
att huvudmannaskapet har betydelse. Landstingsskolornas och stiftel-
seskolans självidentiteter, förankras i regionens kulturgeografiska för-
hållanden, i natur och kultur, vilket kan innebära både traditionella
näringar och försök att skapa nya försörjningsmöjligheter. Yrkesinrikt-
ningen gäller ofta att använda materiella resurser och redskap, som
datorn eller olika tekniker för konsthantverk och konstnärlig verk-
samhet, men också kultur, miljö, turism och teater. Samhällskulturen
gestaltas i verksamheten både som artefakter och sättet att leva.
Rörelseskolornas identitetsmarkörer är främst den verksamhetsideolo-
giska basen hos huvudmannen. I arbetarrörelseskolans profil syns
information, ledarskap och musik. Från tid till annan har den fackliga
utbildningen varit framträdande, vilket haft en direkt relation till det
aktuella läget i arbetslivet, bland annat den arbetsrättsliga lagstift-
ningen på 1970-talet. Nykterhetsrörelsens skola förmedlar ett socialt
patos med drogfrågor, ungdomsarbete och teater som form. Kristna
budskap förmedlas i journalistik och musik med estetiska uttryck och
social inriktning. Idrottsrörelsen profilerar kropp, hälsa och upplevel-
ser. Bildningsrörelsens självidentitet framträder i språk och estetisk
verksamhet, kultur och lokal förankring i invandrartät storstadsmiljö.

Självidentiteten och dess utmaningar – hur identiteter
skapas
Hur går det då till när identiteter skapas? I avhandlingens inlednings-
kapitel diskuterades identiteten som en lär- och profileringsprocess.
Identiteten ska diskuteras i relation till utmaningar som folkhögskolan
står, eller har stått, inför och de självbilder som då framträder, och med
utgångspunkt från Giddens. Vad är det som folkhögskolans reflexiva
historicitet fokuserar i bevakningen av sina villkor för självförverk-
ligande? Hur ser de utmaningar ut (framtida möjligheter och risker),
som avsätter bilder i den självbiografiska berättelsen som gestaltar
folkhögskolans självidentitet?

I teoretiska termer sker identitetsskapandet genom att den ständiga
och uppövade självreflexiviteten används för att ge orientering i till-
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varon när beslut ska fattas om framtiden. I den processen ingår också
att titta bakåt på sina egna erfarenheter, och sin historia som den för-
änderliga ’kärna’ man bär med sig, och orienterar sig efter. Men den
reflekterande folkhögskolan ingår i sitt samhälle som utgör den struk-
tur (structure) där handlingarna (agency) sker. Där finns både möjlig-
heter och begränsningar, och det man gör får alltid konsekvenser, som
i sin tur påverkar vad man gör sen. Självreflexiviteten innebär att man
bevakar omvärlden och sig själv, för att kunna korrigera och förändra
sina handlingar, som en del i sitt reflexiva projekt, att skapa sin
identitet.

Statens krav på folkhögskolorna från den senaste reformen 1991,
att profilera sig för att motivera sin existens, utmanar den materiella
grunden och de förutsättningar som statsbidragen ger, men också frå-
gan om vem man ’är’, och vill vara i framtiden. På yrkesutbildnings-
området framhålls utbildningar för folkrörelsernas behov och yrkes-
roller inom det fria bildningsarbetet.375 Men man kan också prioritera
grupper med särskilda svårigheter som behöver stärkas i sina möjlig-
heter att påverka de egna villkoren. Att utvecklingen i arbetslivet går
från specialist till generalist har ofta framhållits i samhällsdebatten på
1990-talet. Utbildning av generalister förefaller i vissa avseenden
stämma överens med skolformens förhållningssätt till kunskap och
bildningstanken. Därför framstår det som lättare för skolformen att ta
på sig rollen som yrkesutbildare på områden som har mer allmänna
arbetsuppgifter, än mer specialiserade yrkesroller.376

Och jag menar att det är just det som folkhögskolan i yrkesinrikt-
ningen ser ut att göra, när de två samhällsfunktionerna välfärdsarbete
och kulturarbete framträder. Men det sker inte konfliktfritt eller utan
smärta över tid, varken inom enskilda folkhögskolor eller folkhög-
skolerörelsen. Det visar sig över historien tydligt att det som ’triggat’
igång förändringsprocesser som leder till nytt kursutbud är problem
som har med den materiella existensen att göra, kort sagt att vinna nya
insikter, eller försvinna. Sådana avgörande händelser, eller ödesdigra

                                                  
375 Folkhögskolekommittén framhåller att skolorna i framtiden kommer att ”mer än
hittills att själva behöva motivera sin existens genom att göra verksamheten ange-
lägen och efterfrågad. De måste koncentrera sig på det som blir deras särart och
styrka.”. SOU 1990:65. (s 50)
376 T ex folkhögskolans mer generella inriktning jämfört med journalisthögskolans.
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tidpunkter, har oftast varit knutna till elevbrist vilket inneburit att man
sökt nya målgrupper när gamla försvunnit.

Tre problematiska identitetsknutar
Jag har funnit tre särskilt viktiga ’egenskaper’ i folkhögskolans iden-
titet som verkar särskilt problematiska, och möts med antingen tystnad
och osynliggörande eller ständig diskussion. Var och en visar på ett
spänningsfält mellan två motpoler där den ena verkar utmana den
andra. Den första gestaltar hur kvinnligt respektive manligt inriktat
arbete kommer till uttryck, vilket djupast sett har med målgrupps-
orienteringen att göra. Den andra gäller den mångtydiga innebörden av
demokrati, i allt från människors upplevelse av att leva i ett samhälle
där alla räknas, och till demokrati i betydelsen beslutsformer och
styrelseskick. Och den tredje utgörs av spänningsfältet mellan polerna
bildning och utbildning. Dessa ’knutar’ utmanar folkhögskolans iden-
titet på olika sätt i olika tider – men ingår alltid i det omgivande sam-
hällets sammanhang (structure).

Spänningsfältet manligt och kvinnligt har sällan fokuserats som ett
särskilt problemområde inom folkhögskolan som helhet, vilket gör att
vissa aspekter i verksamheten framstår som mer eller mindre osynliga.
Frågor som varit viktiga för kvinnors medborgarskap och förutsätt-
ningar att delta i samhällets offentlighet, har kommit till uttryck exem-
pelvis i särskilda kvinnofolkhögskolor. På så sätt framstår detta som en
kvinnornas angelägenhet, inte folkhögskolans. Demokratifrågan har
däremot torgförts i alla sammanhang där folkhögskolan diskuterats.
Därmed blir demokrati en tydlig identitetsmarkör, som har den repre-
sentativa demokratins former och beslutsfattande som utgångspunkt.
Industrisamhällets produktionsformer och sociala relationer ser ut att
ligga som ett raster i talet om hur demokrati ska utövas och samför-
stånd uppnås. Det kan gestaltas både som fackliga kurser, och i skolor-
nas möteskultur, elevråd och klassråd. I kapitlet om statens syn på
skolformen lyfte jag fram att demokratins roll sällan diskuterats i rela-
tion till arbete. I samma mån som inte heller folkhögskolan lyfter fram
sin yrkesrelevans som ett sätt att främja demokratin, så osynliggörs
också de yrkesinriktade insatsernas värde. Polerna bildning–utbildning
har i motsats till de två övriga diskuterats mer eller mindre intensivt
från och till. Ofta har det skett när samhällsförhållandena har tvingat
till nya handlingsstrategier. Den institutionella reflexiviteten påverkar
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då kursutbudet utifrån vad som är gångbart i den tid som är, både vad
gäller yrkesinriktning och målgrupper. Självidentiteten utmanades
exempelvis av arbetarungdomarna som inte självklart delade de bild-
ningsvärden som det tidiga 1900-talets folkhögskolerörelse hade djupt
förborgat inom sig. Men under tidens gång rationaliserades de nya
erfarenheterna och skapade tillsammans med tidigare erfarenheter en
ny plattform för ämnesutveckling och självbilden. Att denna diskus-
sion är återkommande över tid måste förstås på så sätt, att de är mycket
centrala i självidentiteten.

De tre identitetsknutarna är emellertid inte separata utan är också
intimt sammanflätade. Demokrati- och bildningsperspektiven har ofta
diskuterats, men inte så ofta med utgångspunkt i folkhögskolans kvinn-
liga sidor. Därför ska jag i det följande ta utgångspunkt i den kvinn-
ligt–manliga polariteten och diskutera hur folkhögskolan ser ut att
skapa sin identitet, men på samma gång beröra övriga två.

Förändring över tid
I den tidiga folkhögskolans bondeskola gällde den traditionella köns-
arbetsdelningen och skolformen tillkom främst för att fylla männens
behov. Tiderna förändrades och på vissa håll såg man att skolformen
skulle kunna få de unga kvinnorna, att stanna kvar i bygden. Många
hade vid sekelskiftet 1900 börjat söka sig till städerna och de arbets-
möjligheter som fanns där. När folkhögskolan öppnades för kvinnor
var det på särskilda sommarkurser utifrån bondehemmens behov av
traditionellt kvinnligt arbete. Men industrisamhället ersatte allteftersom
bondesamhället. En kritisk tidpunkt för folkhögskolan var 1920-talets
rekryteringskris (structure) som sammanföll med andra förändringar i
samhället, kvinnor blev myndiga, den allmänna rösträtten infördes och
yrkesskolan tillkom som skolform. Kvinnor söker sig ut i samhället på
arbetsmarknaden, många arbetar i industrin. Men det ’erkänns’ inte av
folkhögskolan som fortfarande erbjuder kvinnorna traditionella kvin-
nokurser (agency). Folkhögskolan är emellertid inte ensam, det gör
även yrkesskolan vid den här tiden. Strax innan förra sekelskiftet gav
de första folkhögskolorna tillträde åt arbetarungdomar (på vinterkur-
sen), vilket var ungefär samtidigt som de första kvinnokurserna. Men
först omkring 1925 får kvinnor tillträde till den långa vinterkursen på
en del skolor. Eftersom den breddade rekryteringen inte börjar ske på
allvar, förrän folkhögskolan känner sig tvingad för att överleva och
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själva existensen blir hotad, så kan ovanståendes ses som existentiella
ögonblick. En brytpunkt för detta inträffar strax innan 1930-talet, som
därför kommer att bli en ’identitetsavgörande tidpunkt’ Ett folkhög-
skolemöte beslutar då att det är tid att vända sig till nya målgrupper.
Det handlar, med utgångspunkt från Giddens, om yttre händelser som
blir så genomgripande, att de påverkar hur självberättelsen skapas
(livsförloppet).

Den manlige bonden började redan kring förra sekelskiftet försvin-
na i och med moderniseringen av jordbruket. Teknikutvecklingen gjor-
de att jordbruksutbildningen alltmer koncentrerades för att effektivise-
ras. Det kvinnliga bondesamhällets arbetsuppgifter fanns dock kvar
mycket längre inom skolformen. Överlag har en mycket stor del av
folkhögskolans yrkesinriktning vänt sig till kvinnor som målgrupp,
men utan att betraktas som yrkesutbildning. Det har ju traditionellt
ansetts naturligt att kvinnor utför materiellt och socialt arbete som får
samhället att fungera. Framför allt syns det i det textila arbetet som
återuppstått på olika sätt från tid till annan. Mycket tydligt var det
under 1970-talet, då intresset för hemslöjd och hantverk ökade i
samhället. Ibland fick traditionen materiella uttryck, som när väv-
stolarna som stuvades undan på 1950-talet vid någon skola, tjugo år
senare kunde plockas fram när intresset återigen uppstod. Men nu av
andra orsaker, det betydde ju inte att bondesamhället kommit tillbaka.
Utvecklingen fortsätter och idag ges till och med sådana kurser på
distans. Min studie visar, att en mycket stor del av folkhögskolans
yrkesinriktning, har haft kvinnliga förtecken. Men jag vill mena, att det
är traditionellt manliga arbetsuppgifter, som oftast lyfts fram i reto-
riken, som viktiga. Det har framkommit såväl i det offentliga mate-
rialet i kapitlet om statens syn på skolformen, som i tidigare forskning
som refererats. De traditionellt kvinnliga yrkesrollerna förefaller inte
på samma sätt betraktats som arbete. Det kvinnligt yrkesinriktade har
inte haft status som yrke och därför blivit osynliggjort och inte heller
’erkänts’. Även i retoriken om demokrati och folkhögskolans roll i
samhället, framkommer vikten av det offentliga samhällslivet och poli-
tiken, som ju av tradition ansetts vara männens uppgift på de flesta
håll. Även i flertalet folkrörelser.

Men ett annat drag i förändringsprocesserna har varit knutet till
hög arbetslöshet i samhället, när strukturer förändras. I och med det har
också en form av växtvärk tillstött. Dels att ordna plats för nya grup-
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per, som inte varit ’kända’ och därför blivit misstrodda. Det okända har
alltid tagit tid på sig innan det blivit känt, hemvant och erkänt. Ett
exempel på det är när 1930-talets samhällskris ledde till den stora inva-
sionen av arbetarungdomar. Ett annat närliggande exempel är 1990-
talets höga arbetslöshet och nya samhällsvillkor som då började bli
synliga. Men det gällde också misstron i den etablerade folkhögskolan
mot de nya rörelseskolorna. Bondeskolans politiska ambitioner i kom-
munal- och landstingspolitiken, omformades emellertid snart till funk-
tionärsutbildningar inom de folkrörelser som växte fram. De blev
mycket slagkraftiga när välfärdssamhället byggdes upp, och kom att
vara med och påverka samhällsutvecklingen. Mycket av detta arbete
var traditionellt manligt inriktat för arbete i det offentliga rummet. En
annan utveckling under samma period var när folkhögskolan utveck-
lades till preparandskola. En del av bondeskolan kom att fungera som
meriteringsväg för böndernas söner som på folkhögskolans teoretiska
vinterkurs kunde förbereda sig för att bli poliser, eller ingenjörer. Såväl
folkhögskolans jordbruksinriktade yrkesroll och politiska funktionärs-
roller hade då tagits om hand och omvandlats till nya yrkesroller i det
moderna industrisamhället.

Under samma period utvecklades på motsvarande sätt den kvinn-
liga preparandskolan till meritering för fortsatt utbildning till sjuk-
sköterska, socialarbetare och andra omsorgsinriktade yrken. Men även
till läraryrket som har haft jämnare könsfördelning, åtminstone i högre
årskurser. Arbetarungdomar utgjorde nästan hälften av eleverna
1932/33. Vid denna identitetsavgörande tidpunkt börjar det nya, bon-
deskolan har blivit ’folk’-högskola. Men det dröjde ända till 1939/40
innan den manliga majoriteten bröts. Kvinnornas andel blev nu något
större än männens på de långa vinterkurserna, som i det nya utbild-
ningslandskapet hade högre status och blev nödvändiga på vägen till
det moderna samhällets yrken. Kvinnor ser ut att ha haft större behov
av folkhögskolan än männen för att meritera sig för fortsatt utbildning.
Sedan 1940-talet har den kvinnliga majoriteten hållit i sig.

I och med samhällskrisen på 1930-talet (structure) påskyndas
utvecklingen således av att arbetare kommer in i skolformen, även om
det fortfarande fanns betänkligheter på vissa håll. Folkhögskolan an-
passar sin verksamhet till de nya villkoren när jordbruket försvinner
(agency). Inte alla tycker om utvecklingen – målsättningsdiskussioner-
na om bildning eller utbildning tar fart, som en del i rationaliserings-
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processen. Man gör sin värld begriplig genom att reflektera över sig
själv och sina erfarenheter (självreflexivitetens historicitet). Genom att
hitta nya sätt att hantera osäkerheten formas handlingsstrategier för
framtiden. Vem man vill bli förankras alltså i den egna ’kärnan’ när
självidentiteten skapas. Men vi kan också se att bildningsdiskussionen
handlar om en diskrepans mellan teori och praktik. I teorin vill man
ägna sig åt bildning – i praktiken måste man delta i samhällets utbild-
ningsarbete för att få elever. Ytterst beror alltså verksamhetens legiti-
mitet på om man möter de behov som finns i samhället. Och när inte
teorin och praktiken stämmer, så uppstår svårigheter med själviden-
titeten. Det är ett sätt att förstå den vacklande identiteten från tid till
annan.

Vid krisen på 1970-talet omvandlas funktionärsutbildningarna till
den nya tidens funktionärer, och utbildningen kommer att vända sig till
både kvinnor och män. Huvudmännens inriktning har typiskt sett varit
attraherande och rekryterande på olika sätt för de båda könen, men
yrkesrollen blir ändå ett område för möte. Undersökningen har visat att
redan från början fanns en mycket stor andel av fritidsledarutbild-
ningarna i frikyrkorörelsens skolor. Många kvinnor har traditionellt
varit verksamma i rörelsens barn- och ungdomsverksamheter. Det ver-
kar därför rimligt om frikyrkoskolornas kurser rekryterat kvinnor (jag
har dock inte undersökt detta). Idrotts-, nykterhets- och arbetarrörel-
serna hade också tidigt ledarutbildningar, men med många män i verk-
samheten. I funktionärsrollens omvandling kan man i viss mening
hävda, att processen har lett till att funktionärsrollen degraderats. Förr
kom rörelsernas funktionärer ofta att ingå i samhällspolitiska beslu-
tande sammanhang efter folkhögskolan, i kommunalpolitiken, i folk-
rörelsernas ledning. Den nya tidens fritidsledarfunktionärer ingår i den
offentliga omsorgen om barn, ungdomar, äldre eller särskilda grupper
med olika livsvillkor. Således mer inriktad mot traditionellt kvinnligt
omsorgsarbete, med mjukare värden eftersom det handlar om arbete
med människor. Trots att ledarrollen, hamnat längre bort från makten,
så utgör den fortfarande ett lika viktigt arbete – som dessutom utförs
av både män och kvinnor i vår tid. Och i den betydelsen bär utbild-
ningen på möjligheten att medverka till ett mer jämställt samhälle.

Samhällsstrukturerna gör också att den estetiska verksamheten
växer fram på 1970-talet och blir en meriteringsväg till högre utbild-
ning. Det ser ut som en förlängning av folkhögskolans humanistiska
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sida, men också av det kvinnliga hantverket och rörelsernas uttrycks-
former som traditionellt ingått i verksamheternas sammankomster.
Musikens stora betydelse i rörelserna är ett exempel på hur, en
betydelsefull förutsättning i den egna kärnan, utvecklas till ny kurs-
verksamhet när den egna existensen hotas. Landstingens regionala an-
svar för kulturpolitiken är ett annat exempel som visar hur reflexivi-
tetens historicitet leder till yrkesinriktningar inom konst, konsthantverk
och scenkonstens områden. Sedan 1990-talet finns en annan utveck-
lingstrend som kan skönjas. Det är att en del av välfärdssamhällets
omsorgsinriktade verksamheter förs ut från offentliga verksamheter för
att ingå i olika sammanhang med ideella former av arbete inom den
civila sektorn.

I den nya tidens globaliserade arbetsförhållanden, som ställer allt-
fler utanför arbetslivets sammanhang och inflytande, så tvingas folk-
högskolan reflektera över sin roll i förhållande till nya grupper. Behö-
righet och yrkesinriktning utmanar den traditionella bildnings- och
demokratisynen som sätter medborgarrollen i centrum. Folkhögskolan
bär arvet från böndernas, och senare främst arbetar- och nykterhets-
rörelsernas politiska anspråk, i sin tradition. Förhandling är en grund-
läggande aktivitet i politiska sammanhang men motparten är ofta otyd-
lig idag. Folkhögskolans svårigheter att mobilisera demokratifrågorna
ser ut att ha sin grund i bristande tilltro till verkligt inflytande. Denna
tillitsbrist motsvaras av en för vår tid inte ovanlig misstro mot politiker
och samhällspolitiska institutioner.377 Olika antaganden om vad sam-
hällsdemokrati innebär, och som tas för givna i den egna verksam-
heten, utmanas i mötet med eleverna och deras samhällsvillkor. Inte
minst i mötet med nya grupper av elever. De behörighets- och merite-
ringskrav som ställs i arbets- och samhällslivet på ’fullvärdiga’ med-
borgare i vår tid bär elever med sig in i folkhögskolan eftersom bris-
tande kompetens framstår som orsak till arbetslöshet och utanförskap.
Dessa krav fungerar således för många som en provokation, men skulle
också kunna vara en legitimeringsgrund för yrkesinriktad verksamhet.

                                                  
377 Jfr: Giddens lyfter fram globaliseringen och det moderna ’risksamhället’ som en
orsak till minskat förtroende för auktoriteter. Samtidigt ökar individernas demokra-
tiska möjligheter (’people power’) med till exempel mediabevakningen som gör
institutioner mer genomskinliga. Samtidigt pågår radikala förändringar i de politiska
ideologierna där högern går åt vänster och vänstern till höger. Bryant & Jary (red).
2001. (s 164–165, 152, 208)
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Några slutsatser om identiteten och problematiska
’knutar’
Min slutsats är att det finns ett mönster som visar att studier för de
manliga ’sfärerna’ blir de viktiga och riktiga, medan de som riktar sig
mot kvinnliga verksamheter ses som problematiska. Det tog längre tid
för böndernas döttrar att bli lika många som männen i de långa teore-
tiska vinterkurserna, än det tog för arbetarklassen att accepteras i bön-
dernas skola. Samtidigt var det ju just den av folkhögskolans utbild-
ningar som syftade till arbete i samhällets offentliga rum. De manliga
yrkesinriktningarna, har typiskt sett legat närmare samhällets ekono-
miska sfär under folkhögskolans hela historia ända till idag. Bonden,
de traditionella folkrörelsernas ledare där arbetarrörelsens är allra tyd-
ligast, poliser och ingenjörer. Men också våra dagars informatörer och
andra kurser som förenas med särskilda krav på viss typ av organisa-
tionserfarenhet, som vanligen män har.

I den tidiga folkhögskolan fanns tydliga skillnader mellan den
manliga respektive kvinnliga yrkesinriktningens kunskapsbas för
’yrket’. Den manliga utbildningen skulle grundas i den moderna
(rationella) vetenskapen och teknikens möjligheter. Ordet och boken
var, då som nu, elementär i vetenskaplig verksamhet och förmedling
av forskningens resultat i samhällsutvecklingens tjänst. Den kvinnliga
yrkesinriktningens kunskapsbas grundades däremot i traditionella
metoder för det kvinnliga hantverket. För som det historiska kapitlet
visat utifrån en studie om teknik och social förändring, så betraktades
det som professionellt och som kultur när det textila arbetet tidigare
utfördes av män. När kvinnor under moderniseringsprocessen kom att
utöva samma kunskapskrävande arbete betraktades arbetet i stället som
naturligt och därför inte som professionellt.378 Den kvinnliga folkhög-
skolans traditionella kunskapsbas ser ut att ha givits en kulturbeva-
rande roll både som hantverkare och familjeförankrad kulturbärare. I
den tidiga manliga folkhögskolans kunskapsbas förefaller det som om
förväntningar lagts på folkhögskolan som (kulturskapande) aktör i
samhällsutvecklingens ekonomiska sfär och offentliga rum, samtidigt
med en socialt kulturbevarande samhällsroll.

Den traditionella bildningssynen inrymmer också ett sätt att se på
demokrati som lägger tonvikten på den politiska medborgarrollen och

                                                  
378 Waldén. 1990. (s  99 f)
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personlighetsutveckling som betonar de klassiska kulturformerna. Men
en mycket stor del av de yrkesroller folkhögskolan förbereder för, har
som vi har sett kvinnliga förtecken. Den praktiskt estetiska verksam-
heten och hantverket erkänns inte som viktigt om man har en klassisk
kultursyn som framhäver ordet, boken och konsten. Studien av textila
studiecirklar som tidigare nämnts, ger en tydlig illustration som utifrån
vår tids tidsanda verkar giltig även i folkhögskolan. Ju högre upp i
(studieförbundens) hierarkier, desto mer talar man om demokratins
betydelse, inte om hantverket och gemenskapen som de deltagande
kvinnorna själva gjorde.379 Men även förr upplevde ju landsbygdens
kvinnor en styrka och betydelse i det produktiva textila arbetet som
redan framkommit i kapitel 2.380

Skillnader har funnits mellan kvinnornas ställning i olika rörelser,
vilket en studie som refererades i förra kapitlet visat. De mer politiska
arbetar- och nykterhetsrörelserna osynliggjorde och marginaliserade
kvinnornas bildningsarbete mer än frikyrkorörelsens, särskilt före
1920. Där var kvinnornas textproduktion dominerande och de hade
ledaruppgifter om än med traditionell arbetsdelning även där.381 Om
demokrati förstås som att utöva medborgarskap i det offentliga rummet
i den representativa demokratins (politikens) form, så blir inte heller
behandlingsassistenter och dövtolkar, som hör vardagslivet till erkän-
da. Medborgarbildningsidealet i den svenska, (manligt) politiska,
rörelse- och organisationskulturen ter sig närmast som en självklarhet.
I både den statliga retoriken i kapitel 6, och folkhögskolans egen,
framstår rörelsefunktionären upphöjd till norm för vad som är folkhög-
skolans uppgift. I skuggan av retoriken, framstår kvinnors yrkesroller
närmast höra till privatlivet. Sådana kunskaper som gäller omsorg,
ansvar och erfarenheter i skapande hantverk och mänskliga omsorger,
fjärmas från vad som anses vara viktigt i folkhögskolans roll.

En studie om den praktisk-estetiska verksamheten visade att
ökningen av de praktisk-estetiska ämnena på 1920- och 1970-talen inte
berodde på att ämnesintresset ökat. I stället framstod det som ett sätt att
lösa skolornas rekryteringsproblem. Med anknytning till Giddens,
handlar det här, dels om kritiska tidpunkter, det händer något som får

                                                  
379 Waldén. 1994. (s 14 ff, 50, 140 ff)
380 Waldén. 1990. (s 90)
381 Rydbeck. 2001. (s 24–27)
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folkhögskolan att ändras för alltid. Men det kan också diskuteras i ter-
mer av de ständiga hot och risker som finns i det moderna samhället.
Bönderna minskar på grund av samhällsutvecklingen och folkhög-
skolorna upplever sin existens hotad på grund av dålig ekonomi och
brist på elever. Man tvingas att agera. Men ämnesgruppens arbetsvill-
kor påverkades negativt av organisatoriska förhållanden, bland annat
kortsiktighet i lärarfrågorna och en segmentering av ämnesarbetet. Den
samtida kultur- och pedagogikdebatten satte sällan spår i ämnesverk-
samheten, men pedagogiska influenser i undervisningen kunde för-
medlas av externt rekryterade lärare. Friheten utgjorde i detta perspek-
tiv ”en resurs som man kunde utnyttja vid extraordinära situationer”.
Primärt var syftet att rädda skolornas fortsatta existens samtidigt som
ideologiska mål fick stå tillbaka.382

Även med hänsyn till ovanstående är en annan tolkning rimlig. De
traditionella könsrollerna var förhärskande under denna tid och banade
väg för folkhögskolornas nya kvinnliga kurser. Kvinnornas lämplighet
för husligt arbete betonades exempelvis ständigt i utredningarna som
föregick beslutet om den första yrkesskolstadgan 1918. Att kvinnliga
ungdomar inte var i behov av industriell yrkesutbildning ansågs natur-
ligt. Den traditionella arbetsdelningen mellan könen reproducerades
inom yrkesskolsystemet trots att kvinnorna under 1930-talet utgjorde
nästan en tredjedel av industrins arbetskraft. De formella möjligheterna
framstod betydelselösa i sammanhanget. Förutom fabriksarbete sökte
sig många kvinnor till yrken inom restaurang och handel. På samma
sätt fick kvinnorna huslig utbildning inom folkhögskolan, långt efter
att den manliga jordbruksinriktningen hade lämnats.383

Sammanfattande om hur självidentiteten skapas
Självidentiteten skapas i en profileringsprocess – vi har sett hur olika
kriser över tid (structure), har knuffat igång utveckling i folkhögskolan
(agency). På samma gång tvingas skolformen/ skolorna övervaka om-
världen och rationaliserar då sina nya erfarenheter och omtolkar gamla
(historiciteten). Nya yrkesinriktningar blir då till som en förlängning
av de föregående. Förlängningen av funktionären är tydlig ända från
bondeskolans tid och har i olika tidsskeden omformulerats och föränd-

                                                  
382 Hartman. 1993. (s 334 ff)
383 Hedman. 2001. (s 229 ff, [författaren hänvisar till SFS 1002. 1918, §3])
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rats. Den estetiska verksamheten ser ut att vara en förlängning av,
såväl den kulturella basen i den tidiga folkhögskolans samhälle med
hantverksproduktion som bisyssla till huvudnäringen, som finkulturens
olika uttrycksformer. Att folkhögskolan blir en meritväg till högre
utbildning förefaller på ett sätt ofrånkomligt, utifrån utbildnings-
explosionen och den vikt utbildning tillmäts i det moderna samhället.
Förskjutningen i yrkesinriktning ser därför ut som en anpassning till
ständigt nya strukturer, där det ena föds ur det andra. Utvecklingen
hänger ihop som trådar i ett rep. Ingen tråd löper i hela repets längd
men, den ena tar vid där den andra slutar. Trots att allt synes förändrat,
har det ena lett till en situation som via reflexivitet producerar en för-
skjutning där det gamla är utgångspunkten för det nya. Samtidigt
gestaltas, i yrkesinriktningens relation till huvudmannen och kultur-
geografin, olika uttryck för den behovsstyrda motivation för vad man
gör, och som ligger inbäddad i den egna ’kärnan’.

Rörelse- och organisationsskolorna är i majoritet och ökar idag
samtidigt som många landsting fortsätter göra sig av med sina skolor.
Frågan är vad det kan komma att betyda framöver i den regionala
utvecklingen, när allt fler folkhögskolor drivs av rörelser och organisa-
tioner med alltmer individualiserade egenintressen. Med kommuner
som ansvariga blir perspektivet i stället mycket lokalt, och dessutom
under samma huvudman som den offentliga skolan. Och på vems
utbildningsbord hamnar då regionala önskemål om utbildning och
kultur av mer allmänt samhällsintresse, i olika landsdelar som inte har
bärkraft i enskilda kommuner? Trots allt gäller många problem och
möjligheter fortfarande olika grupper med kollektiva intressen eller
regionalt gemensamma intressen.384

En annan fråga jag vill ställa är: Vart tar profilen vägen när intres-
seorganisationer och kommuner i förening tar över allt fler folkhög-
skolor? Eller, om huvudmannen är ett samarbete, mellan olika organi-
sationer vilka framstår som oheliga allianser, i mening av att var och
en har tydliga självidentiteter i disparata värdesystem? Vart tar profilen
vägen då? Som avhandlingen visat är intresseorganisationernas skolor
förhållandevis anonyma när det gäller yrkesinriktningen. Och det är ju
ingenting att förvånas över eftersom de sinsemellan är mycket dispa-

                                                  
384 Även statens utvärdering berör förskjutningarna i huvudmannaskap, men utan att
problematisera frågan. SOU 2004:30. (s 55)
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rata och utan något gemensamt som får genomslag som tydliga yrkes-
roller. Största genomslaget uppvisar ämnen med data/ media samt
internationell inriktning. På detta sätt förstärks bilden av huvud-
mannens betydelse för profileringen. De få skolor som har ekonomi
som ämne ligger nära den ekonomiska sfärens intressen. Även dessa
skolor ingår emellertid i välfärds- och kulturarbetets sammanhang och
samtidsfunktionärens roll.

I allt detta, menar jag att folkhögskolans identitet som fenomen är
en utmärkt illustration av de paradoxer som Giddens framhåller som
utmärkande för utvecklingen i det senmoderna samhället. Utveck-
lingen förefaller motsägelsefull när det expansiva och befästande, det
globala och lokala, konservativa och radikala utvecklas och blir så
sammanflätade att de knappt blir möjliga att särskilja.385

Slutord
Med anknytning till vad avhandlingen visat om yrkesinriktningen, så
är det emellertid viktigt att även reflektera över profileringens hand-
lingspolitiska innebörd. Giddens menar att den senmoderna reflexiva,
handlande människan har stor kunskap om den sociala verkligheten
och därför möjligheter att bidra till förändringar av samhället. Fastän
den senmoderna identiteten är mer fragmenterad, och kännetecknas av
större komplexitet och motsägelsefullhet, så är den inte upplöst.386

Högern går åt vänster och vänstern till höger, och så förenas de i mit-
ten, med som Giddens menar nya utgångspunkter och möjligheter att
skapa en ny politik. Den handlar om social rättvisa och individualism i
det globala marknadssamhällets sammanhang.

Även för folkhögskolan skulle det innebära att en nödvändig dis-
kussion om vad profileringens vägval kommer att medverka till – och
med vilka förtecken man vill att utvecklingen ska ske? Rifkin menar
att det sociala kontraktet måste omformuleras och frivilligarbetet
medvetet ökas för att hindra utslagning och misär när arbetsmarknaden
ställer allt flera utanför traditionell försörjning. Aktiviteter som kultur,
sport, utbildning, konst behöver utvecklas för att fylla den arbetsfria
tiden. Han diskuterar också utbildning som förbereder för karriär inom

                                                  
385 Bryant & Jary (red). 2001. (s 206–208)
386 Jfr Johansson. 2003. (s 438)
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volontärverksamhet.387 I den bilden ser folkhögskolan ut att passa in
med de två samhällsfunktioner som min studie definierat. Men frågan
har djupare innebörder är så. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha
och hur vi ska arbeta för att komma dit. Den djupt existentiella frågan
kan inte den här avhandlingen svara på, men jag hoppas att den kan
bidra med några nya utsiktspunkter.

Orsaken till folkhögskolans vacklande identitet framstår som en
logisk följd av ’luddigheten’ när man försöker få grepp om helheten i
det komplexa och mångfasetterade. Min slutsats är att det är folkhög-
skolans flexibilitet, eller det samtidsmötande draget, som vid ett över-
siktligt betraktande ibland överskuggar de skillnader som finns mellan
olika typer av skolor. Särskilda profiler som grundas i huvudmannens
allmänna ideologi och skolornas kulturgeografiska förankring upp-
träder som en traditionsbevarande egenskap. Det är sålunda i form av
traditionen som självidentitetens föränderliga kärna uppträder. Profile-
ring blir möjlig i sammansmältningen mellan det samtidsmötande och
traditionsbevarande (den interna referentialiteten). Eller med andra ord
när flexibiliteten grundas i de egna rötterna.

Det betyder emellertid inte att allt är som det en gång var. Tradi-
tionen, eller det man bär med sig av historien omformas alltid i den tid
man finns, och rationaliseras utifrån de nya erfarenheter man gör.
Folkhögskolans roll, eller särart, som jag benämnt medborgarskapets
samtidsfunktionärer står för just detta. Den mekanism som gör att man
går framåt och samtidigt bär med sig erfarenheter från olika tider när
självidentiteten konstitueras vill jag ge benämningen existentiell
rationalitet. Traditionen finns då närvarande i uttrycken för själv-
identitetens djupaste värdebaserade motiv.

                                                  
387 Rifkin. 2001. (s 263, 270 ff, 296, 323 f)
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Summary

The Swedish folk high school
At the beginning of the 21st century there are 147 folk high schools in
Sweden owned and run by different organisations. About one third of
the folk high schools are run by county councils and two thirds by
various popular movements and associations. Quite often the schools
are situated in beautiful rural surroundings, but there are some in
villages and small towns, a few even in urban areas. One of the most
distinctive features of this type of school has been the special study
environment that boarding schools can offer. Boarding participants
share study time as well as leisure activities with their mates. Most folk
high schools outside the cities still offer boarding conditions, but it is
less common nowadays.

In the image of the folk high school freedom and voluntariness
appear as very important characteristics. Traditionally, the school has
been non-formal and voluntary by government rules, such as a national
curriculum. However, the freedom has some restrictions by certain
state regulations, worked out by the government and the folk high
school in close collaboration. This is due to the fact that the folk high
school has received state funds. A few comprehensive rules have, thus,
been formulated. The schools have all the same been able to decide
about orientation, contents and pedagogy. When the so-called
movement schools were introduced, non-formal and voluntary popular
education was mentioned as part of the ideology that was carried on by
teachers and principals.

It is a fact that the organisation running the school determines the
general ideological conditions. In people’s minds the folk high school
is often connected with popular movements, but it was not so from the
beginning. For quite a long time after the first three schools were
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established in 1868, local foundations owned and ran the schools. Then
the county councils became interested in running their own folk high
schools. The oldest of the popular movement schools were established
in 1906 and 1908388. Not until 1977 was the right for the movement
schools to have a special profile entered into the ordinance of the folk
high schools.

The identity of the folk high school has been discussed now and
then throughout the years. My own curiosity in regard to these matters
was aroused in the mid-1990’s when teachers and principals in
interviews communicated self-images with a faltering identity389. They
had difficulties in finding the right balance between the folk high
school’s uniqueness, on one hand, and adjustments to the market
economy forced on them by society, on the other. Some thought it
would be possible to cling on to the folk high school’s special
qualities, whereas others felt that they would then run the risk of
loosing their function in society. The new resource and governance
system introduced in 1991 was looked upon as restricting freedom as
well as working procedures in the schools, while ideological profiling
at the same time was becoming more and more important for example
when the grants are decided to be for special issues. The feeling that
the existence of the folk high school was questioned by society was
often communicated. Above all, difficulties in working with issues of
democracy were expressed. It seemed to be a question of ”Who are we,
in relation to who we once were?”

Vocational courses as expressions of identity
In this thesis the vocational orientation of the courses offered – as an
expression of the school’s identity – is analysed. The point of depar-
ture was that what the folk high school does, is a way to show what it
wants to be and, therefore, reflects what it is. Focus is on how the folk
high school meets with today’s tasks and demands in different areas of
society. The research objects are, the folk high school as a school form
(a total of 147 schools) and a sample of ten individual schools with

                                                  
388 The Temperance Movement was the first to start their own school in 1908. The
Labour Movement’s oldest school was started in 1906, not by the movement itself
but as a ”local school”.
389 Nitzler & Landström et al., p 47–61.
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different ownership, not individual persons or groups as actors in the
schools.

The study is about what the offered courses reveal about the folk
high school’s reflections and conclusions as regards its future activities
in relation to its history and today’s society390. Working life is shaped
by cultural traditions and technical development. The folk high school
is a social institution and as such it carries its own tradition. One focus
in the thesis is on the characteristics, and possible distinctive features,
of the folk high school as type of school (uniqueness). Another focus is
on potential differences between individual schools or groups of
schools with the same type of ownership (individuality).

Creating an identity according to Giddens
The theoretical framework of the thesis is built on the sociologist
Anthony Giddens’ so called ’Theory of Structuration’ and the concepts
of agency and structure and its extension into what happens with
identity in the late modern society with its inherent reflexivity. His
concepts of motivating forces for self-development were considered
useful for the aim of the thesis on individual school level as well as
societal level. The theoretical concepts have been used both as
inspiration for the design of the empirical study and as a tool for
interpretation of the results.

The reflexive self-identity is the point of departure for scrutiny of
the various expressions of identity. The reflexivity of the folk high
school puts the aims, expectations and demands of society in relation
to how one wants to act according to one’s own values. In traditional
societies identity was created by rites. What is new about self-identity
in late-modern times is its focus on the future. In order to create one’s
identity it is necessary to constantly observe oneself and the contexts
one is part of, through learning this leads to routine. Part of this
reflexivity is historicity, which means to look back on oneself and
one’s experiences in developing future strategies useful in creating an
identity. These future strategies get nourishment from one’s own
kernel, which offers motivating powers for self actualisation. Through

                                                  
390 Society in this context means the complex and social organisation of people’s
lives and how they support themselves at a given point of time and under current
political conditions.
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the strategies one chooses the self identity in turn is further developed/
created, one becomes responsible for creation of one’s self-identity.

Folk high schools may orientate themselves towards society in
different ways and simultaneously listen to their own ’inner voice’ and
the values that are anchored in the variable kernel of the identity. In
that case the activities will be given different material contents and,
thus, also express different values, or general ideologies391, that carry
the folk high school’s identity through reflexive action.

Aims and design of the study
The main aim of the thesis is to investigate and present a picture of the
identity of the folk high school by analysing what folk high schools do
in the vocational area. The vocational orientation is regarded as an
empirical imprint of the folk high school’s motivation to contribute to
society with something particular – and thereby as an expression of
self-identity. The research question was formulated thus: How does the
self-identity of the folk high school present itself in the vocational
orientation of the courses offered?

The folk high schools’ reflections about the surrounding world and
the contributions they want to make in society is assumed to result in a
more or less conscious strategy for the future. I have investigated what
I call the folk high school’s course politics as it is expressed in action.
The identity has been interpreted in vocational roles as they appear in
course contents. I would like to point out, however, that I use the word
’vocation’ in almost the same sense as Giddens defines ’work’. I have
tried to find out how vocational orientation differs between folk high
schools with different ownership, i.e., in what varies between schools.
Tasks in society that the schools choose to prepare their participants
for I regard as an existential question connected with identity. What
kind of societal tasks justify a particular school’s existence? What role
in society should the school have?

                                                  
391 The concept ideology is used in the sense of ”more general ideas about how
society is supposed to look like or be organised (societal views), unless otherwise
noted in the text.
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Empirical data
Self-identity was analysed from three perspectives in different kinds of
texts and with one question for each text as point of departure.

I. In the first perspective focus is on official investigations
and political decisions, primarily from the 1970’s until the
year 2000, in order to examine the socio-political
legitimacy of the folk high school. What role in society is
imposed upon the folk high school in contemporary
educational policies?

II. In the second perspective all courses offered at all folk high
schools 1972 and 2000 are studied, in order to present a
picture of the overall pattern of vocational orientation. In a
number of course catalogues I studied how the institutional
reflexivity appears in different vocational roles and societal
functions. The purpose was to find expressions in the
courses offered of what the folk high schools consider to be
legitimate work. What are the vocational roles or societal
tasks that the different schools – and their respective
owners – offer to prepare their participants for?

III. In the third perspective the course politics of the ten
selected folk high schools is investigated, from the start of
the respective schools, and in relation to what each school
thinks it ’is’ – with different owners and in its particular
geographical situation – and what it ’wants to be’ in the
future, with a vocational orientation as expression of ’the
self’. Anniversary books and other texts were studied as
autobiographical stories with focus on what existential
questions that were embedded in the choice of vocational
orientation. The research question was: On what grounds do
the folk high schools choose their vocational orientation in
the light of what they ’are’, and how is this choice related to
the owners’ internal criteria and the external cultural-
geographical conditions of each school?
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Conclusions about the role of the folk high
school in the eyes of the state
The analysis of documents from the 1970’s until 2000 brings forth a
contradictory pattern. The state has constantly treated the vocational
function of the folk high school as something relatively marginal. In
most official documents it is something quite different that is
emphasised as the main purpose of the folk high school in society. Its
important role in promoting democracy is continuously mentioned.
Vocational courses are not enforced. Vocational orientation seems to
have low priority. And yet, much is happening in practice. However,
activities that encompass close relations with the labour market con-
stitute a condition for state funding. Thus, courses organised within the
adult education programme called ’Kunskapslyftet’392, which had a
labour market connection, were run beside the ordinary activities. This
demonstrates that such activities, nevertheless, are considered impor-
tant. In this way, contradictory messages occur.

I have not found that vocational activities are discussed as a means
to strengthen democracy. Still, it has been shown by investigations of
democracy (’Demokratiutredningen’) that people who are unemployed
take less part in political work than those who are employed. It would
therefore be reasonable to give the concept of democracy economical
prerequisites, when courses with vocational orientation are offered.
The groups of people who are prioritised by the folk high school are
exactly those, whose societal engagement is decreasing and whose
platform on the labour market is weak. In the measures taken to reduce
unemployment advances are made towards the labour market and the
societal needs that emerge when many people are left outside this
particular social context. In spite of all this, it does not seem as if a
’real’ folk high school is supposed to include vocational activities. The
vocational role of the school is thus marginalised when it is reduced to
a second rank activity.

Also the decisions and actions taken by the target groups will
influence the work that the school is engaged in. In order to maintain
its activities the courses must have contents that will attract partici-
pants. In most cases this would mean that the courses have to be

                                                  
392 Approximately=’raising the level of knowledge’.
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vocationally oriented. If they are not, the schools may not be able to
live up to the conditions for getting state subsidies. This will be
inconsistent if the state expects something that is impossible or
unreasonable within the frames of the resources allocated. In other
words, a contradictory picture emerges of the way the state views the
role of the folk high school.

The self-identity of the folk high school in the
courses
In order to give the reader who is not familiar with the folk high school
some idea of it, I will present a background to the analysis, which is
restricted to the time period 1972–2000. Some conditions are
especially important ever since the first three folk high schools were
established in 1868.

Vocational orientation throughout the years
Vocational education has been organised for a very long time, but the
contents have varied over time. It has always been under debate. The
range of courses reflects working life as well as societal development.
The early folk high school fulfilled the needs of an agricultural society
and the vocational orientation followed traditional gender roles. The
labour and temperance movements introduced contents that were
preparing participants for political work and leadership. Languages and
communication were also introduced thanks to the cultural movement.
A large group of the (practically always) male participants were
hoping to become members of parliament, local politicians, or jour-
nalists, and many came to be valuable workers and leaders within their
own movements.

There were many changes around 1920, which makes this period a
critical point in time. The first folk high school regulation was issued
in 1919. Also from 1919 married women could attain their majority,
and in 1921 universal suffrage was introduced. When the trade school
was established in 1918 women received equal opportunities to
vocational education, although in practice the traditional division of
labour between the sexes prevailed. Around this time the folk high
school was struck by a crisis as regards recruitment, and in the mid-
1920’s women were allowed into the winter courses at some schools.
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New types of courses, which included female handicraft, attracted
women who became a new target group besides workers and
unemployed.

During the technological crisis of the 1930’s many manual workers
and unemployed came to the folk high school. In the public eye,
however, unemployment seemed to be primarily a male problem,
which was made worse by the women looking for industrial work. The
folk high schools offered summer classes, e.g., weaving and rural
home-economics, the trade schools offered training for domestic
servants, as well as in weaving and sewing. As about half of the
participants in the long winter course of 1939/40 were women, the folk
high school had in effect become a mixed school, women and men
were now attending the same courses.

The long winter courses dominated during the post-war trade-
boom and societal development. Male participants studied during the
1950’s to become officers in the trade union, political system, co-
operative or social movements. The most important characteristic of
our mature industrial society has been the large and growing public
sector, which became the women’s labour market. The folk high
school became a kind of preparatory school for certain professions
within the welfare society, such as nurses, social workers, and
teachers. It cared for groups of people who needed basic education to
enable them to take part in the on-going changes in society.

Parallel with variations in the economic situation in the 1970’s the
folk high school developed aesthetic courses, in art, handicraft, weav-
ing, music, drama, media, communication, etc. Trade union issues
were urgent, especially for male participants, and movement schools
offered courses for union leaders. In 1975 the folk high schools
became responsible for leisure-centre leaders. They were also given a
new social role as their rehabilitation activities were increased. In
Christian movement schools social matters and pedagogical leadership
were part of the activities.

Course contents in 1972 and 2000
When analysing closer course catalogues from 1972 and 2000 I have
found four proto-typical vocational roles and two overriding societal
functions that seem particularly important for the understanding of
identity. There has been a change in ownership as the amount of
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schools has increased while the number of official owners has
decreased393. The number of schools run by county councils decreased
from nearly half to one third, and the movement schools increased to
two thirds of all folk high schools394. The ownership has therefore
become more diverse, various movements with differing interests are
running new schools, sometimes in collaboration with municipalities.

I found differences between the vocation roles in the two years, but
the societal functions seemed to be more stable. The expressions of
vocational orientation were more restricted in 1972 than in 2000. The
move has been from a good all-round education to modern vocational
profiles. The most obvious decrease has been in the area of home
economics; such courses have practically disappeared during this
period. At the same time, aesthetical courses have been developed. The
four major vocational roles that are most prominent are: A) the
craftsman, B) the communicator, C) the leader, and D) the benefactor.
Education of this kind prepares participants for certain specific tasks.
However, these tasks, or vocational roles, can be executed in various
places in society and involve different societal functions. The voca-
tional roles offered by the folk high school are especially directed
towards two sectors of society, and these I have found to be consistent
over time. The participants may come to work with E) culture, or F)
social welfare. So, one overriding lodestar is culture, in the sense of
people’s creative activities. The other is human societal activity with
social ambitions. The history of the folk high school, as it is expressed
in the movement or the region they happen to belong to, seems to carry
on the tradition.

In the traditional movement schools (religious, temperance, and
labour movement schools) some roles are particularly salient, per-
taining to areas like aesthetics, social work, music, leadership, and
leisure activities. The county council schools demonstrate most
engagement in arts and craft, culture, theatre, drama, and healthcare. In
other movement schools no clear vocational role emerges, apart from
the schools run by religious organisations, where the ownership’s
impact is demonstrated by their interest in music and leisure centre
                                                  
393 147 folk high schools in 2000 and 125 (including branches and departments) in
1972.
394 Number of county council schools 45 % in 1972 – 33 % in 2000 (=decrease
12 %); number of movement schools 55 % in 1972 – 67 % in 2000 (=increase 12 %)
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leadership. Schools that once were run by local organisations or county
councils but now is owned by different organisations focus just like the
county councils schools on vocational roles in arts and craft, culture,
tourism, music, theatre, and drama. This is particularly obvious as
regards the media.

Cultural workers like artists have an interest in the aesthetics and
expressions of different art forms all over the cultural sector. In the
social welfare area tasks are carried out in a variety of ideological
contexts, locally as well as globally, with focus on people and the
environment. But how can vocational roles in cultural and social
welfare work be interpreted to describe what it is that characterises the
folk high school’s identity as it appears in the course contents?

The folk high school’s vocational roles as promoters of
culture and welfare
The state expresses the uniqueness of the folk high school in terms of
culture, and in societal terms, such as, wider interests and partici-
pation, and promotion of personal experiences and creativity. This
includes the interest in civic knowledge among citizens. How does the
folk high school communicate its uniqueness in what it offers or does
not offer in terms of vocational courses?

One of the most interesting conclusions is that the vocational
orientation of the folk high school defines the school of free trade with
implications for different types of vocations. This includes culture
work, creativity and art, as well as former subsidiaries in agriculture,
e.g., handicraft, forestry, and tourism. So-called free vocations exist
also within the political sphere in society and popular movements.
Work within sectors such as communication and media, different
organisations, enterprises and authorship can also to some extent be
regarded as ’free’. Sometimes arts and craft may be regarded as
manual labour. However, the folk high school does not primarily
prepare for traditional male manual labour. For instance, courses in
construction, engineering, or economics do not exist, nor do courses
aiming at professional, administrative work in the service sector. On
the other hand, courses are offered for the practical side of the service
sector, including manual work in social institutions. Vocations within
the service sector are often directed towards women, which is not
unique for the folk high school, as the service sector mostly is about
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human care. Above all the folk high school does not prepare
participants for higher rank professions within society,

Another conclusion is that orientations towards human, social care
have a self-evident place in the folk high school. Often there is a streak
of ’care about others’ in the courses offered. It is about caring for
people who are in difficult situations. These vocations also answer to
politically expressed needs in society, such as needs of personal
assistants, health care activities, or rehabilitation of addicts. The
human and social vocations protrude together with small enterprise in
the rural areas, and free trade in the sense I discuss it in this thesis. But
they are not very prominent in political documents. As a consequence,
these vocations are not visible among all the courses offered by other
educational institutions within the same or similar vocational areas.

A third conclusion is that the ownership educate for competence in
functions and roles belonging to their own labour market, that is the
folk high schools offer an internal vocational education system.
Courses for all the vocations mentioned above may be regarded as
’training of functionaries’395. All types of schools in this sense show an
interest in training functionaries. The vocational orientation means to
communicate, sell and support ideas and thus the culture and identity
of an organisation. The role of the functionary includes everything,
from being the ’voice’ that articulates a message in a certain move-
ment, to carrying out practical tasks. If the functionary is given a more
political and ideological base (a traditional popular movement
standpoint), courses on leadership, communication, and information
are given a clearer functionary role. The vocational role of a leader or
communicator also has a political load in its potential for direct
activities within working life and different political fields. They carry
the strong tradition in the folk high school of male vocational roles
such as ombudsman, movement leader, local politician and informant
in the leadership of an organisation. In this area women still do not
have free access. Throughout the history of the folk high school
citizenship and democracy have been especially important goals in the
long winter courses. Training in direct political work has also been

                                                  
395 ’Functionary’ is a person who handles a service or has a commission of trust, or
takes part in the arrangements at a sports event etc. (Svenska Akademiens Ordlista,
dictionary of the Swedish language).
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offered as courses to cater for the needs of popular movements, and
simultaneously new groups of participants have been recruited for the
general courses. Courses in media and leadership oriented towards
practical pedagogical or social work seem to be more gender neutral,
although sometimes with a female touch, other times as ’a fishing
guide’ with a male touch.

Contemporary civic functionaries – corner-stones or
gatekeepers?
The strongest hopes bestowed upon the folk high school in adult
education policies has to do with promoting democracy. What could
this task entail in relation to the crystallised societal functions? Work
within the cultural and welfare sections of society means in a broad
sense to promote something special. Thus, it seems as if the folk high
school has been mostly interested in educating ’contemporary
functionaries’ that can facilitate a smooth running of the societal
machinery. Culture, for instance, can be used simultaneously as a
means to convey direct messages and to look for answers to existential
questions – as in biblical dance courses. Music can be used both as
general education and as cultural experience – and as a method of
treatment, i.e., music therapy.

Contemporary civic functionaries can easily be identified with the
movement functionary that occurred in the traditional popular move-
ments. But I can see the same functions whatever organisation or
ideology the activities rest upon, one example being the public health
orientation prevailing in some county council schools. The major task
of the county council is to keep people healthy, so the connection is
obvious here. One traditionally important vocational area for the
movement schools has been leadership, mostly in activities for young
people, but also in internal work. The vocational role of the
communicator could be on the stage, as singer, musician, or actor,
forms of expression that have a long tradition in the popular
movements. Today this role may be directed towards the media,
photography, or information. Generally speaking, information is
important in creating participation in society and in keeping small as
well as large groups together.

The traditional movements had, on one hand, a need to create a
clear identity for the movement as such. On the other hand, their
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members also needed help to understand the new society that was
developing. The same is true about people today who go together in
associations or new social movements to cultivate some common
interests. Mobilising forces work internally in the organisation whereas
politicising forces work externally, towards society. This is about
possible arenas where a cement may be created to keep a constantly
changing society together. One way to mobilise is to create knowledge,
which could (potentially) be turned into political action when many
interests are competing. The folk high school in this sense shows an
interest in educating functionaries for their own ’internal labour
market’.

In sum, the cultural and welfare work of contemporary func-
tionaries seems to meet the quality criterion formulated by the state in
terms of profiles, or what I denote individuality, which is demonstrated
both ideologically and in other ways. Caring for people and for
different cultural expressions in our society, together with individual
creativity, appears as corner-stones in the folk high school’s own
goals. It is particularly in the societal functions of welfare and cultural
vocations that I have found the folk high school’s uniqueness to be
most prominent. These vocations also seem to carry the history of the
folk high school. But the cultural profiles of the county council
schools, their regional base and health orientation, seem not to be
recognised or acknowledged as important parts of the democratic role
of the folk high school, as the movement schools are given
prominence.

Ten folk high schools in close-up
Ten folk high schools were studied in different types of ’auto-
biographies’. Especially anniversary books and other written materials
were used to describe the reflexive historicity of the schools in various
stories where they present themselves. The aim was to show how the
identity is made visible in the vocational orientation and how this has
changed. On the whole this deep analysis corroborates what was
shown in the investigation made in the other two perspectives, and
against the background of the historical introduction. The results
described in the previous sections are therefore valid also in this third
perspective, and I will only emphasize some important points.
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Three characteristics were crystallised in the self-images of the
courses offered, in terms of political actions, or as the schools’
reflexive answers to the demands and expectations of society. Who the
school ’is’ can be derived from 1) cultural-geographical base, 2) the
typical characteristics of the owner (general ideology), 3) vocational
orientation (the potential labour market).

In county council and foundation schools the cultural-geographical
base and the activity ideology of the owners are important identity
markers. The county council schools prepare participants for the
official tasks of the welfare society, such as health, care, and
education. In the foundation school traditional natural resources and
the cultural heritage are important. Recruitment is both regional and
subject-based. The potential labour market consists of the public
sector, small enterprises and associations and organisations.

In the movement schools communication and the owners’ ideology
occur as identity markers. Leadership and pedagogical activities are
important. The movement schools seem to recruit participants accord-
ing to interests, Their potential labour market is the idealistic and
public sectors, for work as movement functionaries or in other social
contexts.

Concluding discussion
One overriding conclusion is that the characteristics that make the
identity of the folk high school seem unclear and paradoxical are the
very same that constitute the self-identity of the folk high school as
being complex and multifaceted. The self-identity seems paradoxical
when the vocational orientation presents itself as both preserving
traditions and answering to contemporary needs. In other words, the
school ’does what it has always done’ (is conservative) and at the same
time ’captures new needs and tasks’ (is flexible).

Another conclusion to be drawn is about the way in which the self-
identity is presented in the courses offered by the school. The
vocational orientation is connected to the general ideological base of
the owners and the cultural-geographical conditions of the school, but
is also visible in its potential labour market. In the profile one can see
the roots of tradition but also an attempt to meet the demands and
needs of contemporary society as regards ’workers’ in a broad sense.
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In the vocational orientation the school appears as faithful to its own
self-identity but at the same time connected with the general values of
each time. When looking at the courses there seems to be no big
difference compared to other educational institutions or between
individual schools. Vocational courses similar to those offered by the
public school system are offered together with qualifying general
courses. Therefore, the folk high schools do not seem to differ much
from other schools (uniqueness). However, taking a closer look from
the point of view of ownership and geographical localisation some
differences are noticeable between different types of folk high schools.
Their self-images vary according to their engagement in certain
vocational areas (individuality).

In the material I have studied non-formal and voluntary is apparent
in the vocational roles that connect with the societal interests and
vocational priorities of the school’s owners. Individual schools make
up their courses in accordance with their own ideological base. Special
vocational orientations attract some participants with their ideological
contents while repelling others. The clearer the ideology, as in the
labour movement or religious schools, the more obvious its importance
is. A very special situation arises if there is to be a change in owner-
ship that challenges the school’s ideological base.

We can also see how the reform in 1991 had effects, which can be
described in terms of late modernity as a risk culture. The folk high
school’s trust in economical stability decreased because of changes in
the funding system. The amount of temporary projects increased
causing problems in long term planning of the activities. Thus, the
freedom of action has shrunk. This in turn seems paradoxical in
relation to the fact that the schools are no longer governed by rules and
regulations. The freedom should have increased rather than decreased.
The same paradox emerges in the relation between the expressed
wishes by the state to create clear profiles in the activities and the new
forms of funding. The concentrated subsidies seem to have a governing
function, which in practice becomes the opposite to what the profile
system promises.

The faltering identity of the folk high school therefore seems to be
a logical consequence of the vagueness which emerges when one tries
to understand the whole in the complex and multifaceted. But the
complex and contradictory in the environment is also important as
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there is no straight road to follow. I conclude that it is the flexibility of
the folk high school – or its attempts to adjust to time – which
overrides the differences that might exist between diverse types of
schools. Special profiles appear as preservers of tradition. So, it is in
the form of tradition that the kernel of the self-identity emerges.
Creating profiles is possible because of the amalgamation between
adapting to time and preserving tradition (the internal referentiality).
Or, in other words, when flexibility is anchored in the school’s own
roots.

Folk high schools owned by movements and organisations are in
majority and the number is currently growing, whereas many county
councils continuously get rid of their schools. The question is what
impact this might have on regional development in the future, as more
and more folk high schools are run by movements and organisations
with their own specialised interests. Since the mid-1990’s there is a
tendency that municipalities become part-owners in collaboration with
a multifaceted collection of organisations. When a municipality is
responsible the perspective becomes local rather than regional and the
folk high school gets under the same roof as the compulsory school.
And where will regional wishes be placed, as regards education and
culture of common interest in different parts of the country, when these
wishes have no convincing force in any particular municipality?
Nevertheless, many problems and possibilities are still relevant to
different groups with collective or regionally common interests396.

Another question to consider is: What happens to the profile if
organisations and municipalities in collaboration take over more and
more of the folk high schools? Or, if the ownership is a co-operation
between different organisations that seem like ’unholy alliances’, in
the sense that each one has a clear self-identity in disparate value
systems? Where does the profile then disappear? As is demonstrated in
this thesis, the organisation schools are comparatively anonymous as a
group when it comes to vocational orientation. This is not surprising,
as they are very disparate between themselves and have nothing in
common that would create similar vocational roles. The folk high
school’s identity as a phenomenon makes a good illustration of the

                                                  
396 Also the state evaluation touches upon changes in ownership but without
problematizing the issue (SOU 2004:30, p 55)
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paradoxes that Giddens mentions as typical for the development in the
late-modern society. The development seems contradictory, when
global and local, conservative and radical, expansion and establish-
ment become so interwoven that they hardly can be separated397.

At last, I would like to point out what the state formulated as
demands of profiles based on the folk high school’s vocational orienta-
tion. Because the profile question is important to the state, it has also a
political load. The profile can be ideological as well as subject or target
group oriented. At this level the issue is the individual folk high
school’s course politics. The courses therefore represent the self-
identity of the schools that they themselves have created and are
responsible for. It is obvious that the course content has political
implications in both the senses that Giddens implies. In our time
profiles can be seen as a way for the state to try to reach a multi-
cultural society in a common sense, or, with a different interpretation,
as a way to create competition through increased multitude in order to
raise quality. As the meaning of ’quality’ is manifold ’raised quality’
in this context may mean more effective use of resources (economy) as
well as increased freedom of choice or the individual, but it may also
mean something quite different.

The folk high school’s role and uniqueness in what they actually
do can be understood as what I have called ’contemporaneous civic
functionaries’. Their profiles emerge when flexibility is based on
history. I want to designate ’existential rationality’ to the motivating
mechanism that seems to at the same time force changes and lean on
own experiences. Expressing contemporary self-identity is grounded in
the individual tradition as motivation-based values, cultural and geo-
graphic conditions.

                                                  
397 Bryant & Jary (Eds.) (2001, pp 206–208).
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Bilaga 1: Fritidsledarutbildning hösten 1974

Folkhögskolor med tvåårig fritidsledarutbildning som hösten 1974
ingick i SOF1:

År 1974 bildade huvudsakligen de skolor som Skolöverstyrelsen hade
föreslagit för utbildningen en Samarbetsorganisation för fritidsledar-
utbildning inom svensk folkhögskola, SOF2:
Bosön, Fornby, Grimslöv, Göteborg, Jämshög, Kalix, Karlskoga,
Kjesäter, Lillsved, Ljungskile, Malmfälten, Stensund, Tollare och
Valla folkhögskolor, samt KFUK:s/M:s, Riksförbundet Kyrkans
ungdoms och Svenska Missionsförbundets ledarinstitut (fristående
kurser knutna till Vårdinge, Sigtuna och Karlskoga folkhögskolor).

Folkhögskolor med tvåårig fritidsledarutbildning som hösten 1974
stod utanför SOF3:

Kaggeholm, Liljeholmen, Mellansel, Mullsjö, Värnamo, Hagaberg,
Eslöv, Hvilan och Jära (de tre sistnämnda startade 1974).
Läsåret 1974/75 startade Finska folkhögskolan i Haparanda en tvåårig
utbildning för finska invandrare som ville arbeta som ledare i den egna
gruppen, utbildningen avsågs upphöra när behovet fyllts.

                                                  
1 Ds U 1974:11. (s 1.6 f)
2 Även en motsvarande samarbetsorganisation för eleverna växte fram.
3 Ds U 1974:11 (s 1.7 f)



Bilaga 2 a: Folkhögskolornas huvudmän år 1972
Folkhögskolorna grupperade efter huvudmän:
Bearbetning efter Arbetsmarknadsstyrelsen, Yrkesvägledningsbyrån.4

Antal Andel:
1. Frikyrkorörelsens folkhögskolor 12 10%
2. Religiösa organisationers folkhögskolor 21 17%
3. Arbetarrörelsens folkhögskolor 10   8%
4.  Nykterhetsrörelsens folkhögskolor  4   3%
5. Övriga rörelse- och

organisationsfolkhögskolor 22 18%
6.  Landstingsfolkhögskolor 56 45%

                                                                                                                      

Antal folkhögskolor:    = 125  =100%
                                 (antal enheter inkl 11 filialer+6 avd)

                      [= 108 exkl filialer/avd]

Bilaga 2 b: Statsbidragsberättigade folkhögskolornas
huvudmän 2000/2001
Folkhögskolorna grupperade efter huvudmän:
Bearbetning av sammanställning från Folkbildningsrådet februari
2001.5

Antal: Andel:
1. Frikyrkorörelsens folkhögskolor 15 10%
2. Kyrkliga folkhögskolor 22 15%
3. Arbetarrörelsens folkhögskolor 17 11%
4. Nykterhetsrörelsen 4   3%
5. Övriga rörelse- och

organisationsfolkhögskolor 41 28%
6. Landstings- och

regionfolkhögskolor6 48 33%
                                                                                                                      

Antal statsbidragsberättigade folkhögskolor: =147               =100%

                                                  
4 Förteckning i Folkhögskolor 1972-73. Handbok. Arbetsmarknadsstyrelsen,
Yrkesvägledningsbyrån. (s 88 f)
5 Folkbildningsrådets Budgetunderlag för 2002-2004. Bilaga. Stockholm: Folk-
bildningsrådet, februari 2001.
6 1999 fanns i Sverige 20 landsting (inklusive 4 nya storlandsting/regioner).



Bilaga 3: Urvalets 10 folkhögskolor

’Regionala’ huvudmän år 2000 – 3 offentliga organisationer och 1
stiftelse

Landstingsskolor:
1) Fristad = Västra Götalandsregionen – Västra Götalands län (förr

Skaraborg, Älvsborg och Bohus län samt Göteborgs kommun)
2) Gamleby = Landstinget i Kalmar län
3) Birka = Jämtlands läns landsting
   [* S:t Erik = Stockholms kommun 1971-1993 => Sundbyberg (FU) år 2000
       tillhörde år 1972 gruppen landstingsskolor, överlämnades fr.o.m 1993]

Stiftelseskola7:
4) Tornedalen (stiftelse, regional stödförening)

 ’Intresserörelser’ som huvudmän år 2000 – 1 arbetarrörelsen,
1 nykterhetsrörelsen, 1 idrottsrörelsen och 1 ’bildningsrörelsen’

5) Brunnsvik = arbetarrörelsen (LO / ABF), [startade som ’bygdeskola’]
6) Wendelsberg = nykterhetsrörelsen (IOGT-NTO folkhögskoleförbund)
7) Lillsved = idrottsrörelsen (Svenska Gymnastikförbundet, ek förening)
8) * Sundbyberg = ’bildningsrörelsen’ (Folkuniversitetet FU fr.o.m 1993)
[landstingsskola 1971-1993, ursprungligen rörelseskola 1918 då Borgarskolans
lägre kurser ombildades till folkhögskola (och en aftonyrkesskola från 1912)]8

’Religiösa’ organisationer som huvudmän år 2000 – 2 väckelse-
rörelsen

9) Sundsgården (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS)
10) Strömbäck (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS)9

                                                  
7 11 folkhögskolor ingick 1972 i kategorin stödföreningsskolor (SÖ:s indelning). År
2000 kategoriseras 9 av dem som ’övriga rörelse- och organisationsfolkhögskolor’
och 2 har övertagits av ’arbetarrörelsen’ (FBR:s indelning).
8 Ibland särskiljs 5), 6), 9) och 10) som ’traditionella’ folkrörelseskolor, ifrån 7) och
8) som ’modernare’ rörelse- och organisationsfolkhögskolor (jfr FBR).
9 [EFS ägde år 2000 33% av de ’kyrkliga’ / 22% av alla kristna skolor (22 kyrkliga +
15 frikyrkliga folkhögskolor)]



Bilaga 4: De tio urvalsskolorna – internat/
externatform och tillgänglighet år 2000

Fyra regionala folkhögskolor
Alla fyra regionala skolorna är belägna på mindre orter, alla fyra har
internat och grundtillgänglighet för rörelsehindrade. Landsbygden
finns inpå knutarna, eller så är det där man är. Tornedalen10, Birka11

och Gamleby12 har utökat sina internat under 1990-talet. Några elev-
rum är anpassade för rörelsehindrade, och vissa lokaler har hörsel-
slinga för hörselskadade i Fristad och delvis Gamleby. Fristad är
förhållandevis centralt belägen i sitt rekryteringsområde och har minsta
internatet med några få rum, men två anpassade för handikappade.
Därutöver finns två kursgårdar som kan ta emot många nattgäster. Den
ena är anpassad för hörselskadade och den andra för synskadade.13

Fyra idégrundade folkhögskolor
De tre traditionella folkrörelseskolorna, Brunnsvik, Wendelsberg och
Lillsved är internatskolor, Sundbyberg, bildningsrörelsens utpräglade
storstadsskola drivs däremot i externatform. Alla fyra har lokaler som i
mindre utsträckning än de övrigas är allmänt anpassade för handikap-
pade, eller för någon särskild grupp funktionshindrade. Sundbyberg14

har grundtillgänglighet för rörelsehindrade. Brunnsvik15 i Dalarnas
glesbygd har oförändrat antal internatplatser jämfört med 1990/91.
                                                  
10 (Tornedalen) Grundtillgänglighet för deltagare med rörelsehinder. Skolan har cirka
100 studerande och ett internat med plats för cirka 50 studerande (30 internatplatser
1990/91).
11 (Birka) Grundtillgänglighet för deltagare med rörelsehinder. Skolan har internat
med plats för cirka 90 studerande (80 internatplatser 1990/91).
12 (Gamleby) Grundtillgänglighet för deltagare med rörelsehinder. Skolan har cirka
200 studerande och internat med plats för 70 studerande (60 internatplatser 1990/91).
Några elevrum anpassade för rörelsehindrade, vissa lokaler anpassade för hörselska-
dade med hörselslinga.
13 (Fristad) Grundtillgänglighet för deltagare med rörelsehinder. Internat med 11
enkelrum, varav 2 handikappanpassade. Två kursgårdar; den ena anpassad för hörsel-
skadade har 20 platser, den andra för synskadade har plats för 17 gäster. Skolbygg-
nad anpassad för rörelsehindrade, hörselskadade och synskadade, elevhem anpassade
för allergiker, rörelsehindrade, synskadade och hörselskadade.
Hemsida: www.fristads.fhsk.se
14 (Sundsgården) Externat.
15 (Brunnsvik) Internat med 60 platser.



Skolbyggnaden, men inte internatet och miljön i övrigt, är anpassad för
rörelsehindrade. Wendelsberg16 i vår andra storstad Göteborg är relativt
lättillgänglig med dagliga kommunikationer. Under 1990-talet har
internatet minskat. Ett elevhem är anpassat för rörelsehindrade sam-
tidigt som delar av skolbyggnaderna är svårtillgängliga för rullstols-
burna. Lillsved17 i Stockholms omgivning har utökat internatet och
erbjuder viss anpassning för funktionshindrade.

De kristna rörelsefolkhögskolorna
Gemensamt för Sundsgården18 och Strömbäck19 är att de finns på landet
i närheten av en större stad. Båda är internatskolor, den ena i söder och
den andra i norr. Likaså är båda grundtillgängliga för rörelsehindrade.
De är också hörselanpassade (i likhet med Fristad och delvis
Gamleby). Sundsgården är anpassad även för synskadade och rörelse-
hindrade.

                                                  
16 (Wendelsberg) Internat med 70 platser.
17 (Lillsved) Internat med 130 platser.
18 (Sundsgården) Totalt ca 300 studerande och ca 75 internatplatser (antalet
internatplatser oförändrat sedan 1990/91.) Kursgård med ca 90 bäddar.
19 (Strömbäck) Internat med plats för ca 70 studerande (55 platser 1990/91).



Bilaga 5: Dimensioner i huvudmannaskapet
– folkhögskolornas huvudmän och allmänna verksamhetsgrunder
år 2000

Dimension I) – organisationernas ’sakintressen’
(existensens materiella grund, jfr Bilaga 1b):
a) Rörelsefolkhögskolor
     * traditionella folkrörelser – arbetarrörelsens, frikyrkorörelsens, kyrk-
      liga, nykterhetsrörelsens (58 folkhögskolor) = 39%
     * övriga rörelser och organisationer (41 folkhögskolor) = 28%]

=> (58 + 41) = 99 => (99 av 147) = 67%
b) Offentliga folkhögskolor (landsting och regioner)

=> 48 => (48 av 147) = 33%

Dimension II) – organisationernas ’ideologiska arenor’
(allmänt ’ideologiska’ grunder, idévärld, värderingar):
a) Kristna eller ’religiösa’ rörelser/organisationer

=> (15 + 22) => 37 / (37 av 147) = 25%
b) 'Intresserörelser’/intresseorganisationer

=> (21 + 41) => 62 / (62 av 147) = 42%
c) Politiskt tillsatta organisationer (’offentliga’)

=> = 48 => (48 av 147) = 33%

Dimension III) – ’handlingspolitiskt släktskap’
(aktörsberedskap):
a) Frikyrkorörelsen + kyrkliga organisationer (Svenska Kyrkan, stiften,

EFS, Stadsmissionen m.fl. ’religionspolitiska’ organisationer)
=> (15 + 22) = 37 => (37 av 147) = 25%

b) Arbetarrörelsen + nykterhetsrörelsen (’socialpolitiska’ organisationer)
=> (17 + 4) = 21 => (21 av 147) = 14%

c) Landsting-/regioner + stiftelser/stödföreningar (’regionpolitiska’ regionala
organisationer, lokal förankring20)

=> (48 + 9) = 57 => (57 av 147) = 39%
d) Övriga intresseorganisationer (’handlingspolitiska sakfrågeorganisationer’,

nymodigare (’enfrågegrundade’) föreningar/sammanslutningar)
=> (41 – 9) = 32 => (32 av 147) = 22%

                                                  
20 År 1976: landstingsskolor (51 av 114) = 45% + stödföreningsskolor (11 av 114) =
10% => (62 av 114) = 55% lokalt förankrade. Se: SOU 1976:16 (s 391f)



Bilaga 6. Tablåer

Tablå A ”Hantverkaren”

’Ekonomisk inriktning’ 1972/73
’Ekonomi’ 2000/01
’Praktisk-teoretiska kurser och Hemtekniska kurser’ läsåret 1972/73
’Hemtekniska kurser’ läsåret 2000/01
’Estetisk-Praktisk inriktning’ läsåret 1972/73
’Konsthantverk, Slöjd, Textil, Trä, Keramik’ läsåret 2000/01
’Estetiska kurser’ läsåret 2000/01
’Kulturkurser’ läsåret 2000/01
’Turism’-utbildning läsåret 2000/01

Tablå B ”Kommunikatören”

’Media, Foto, Information, Journalistik’ läsåret 2000/01
’Musikinriktad utbildning’ läsåret 1972/73
’Musik’-utbildning läsåret 2000/01
’Kantorsutbildning’ och ’ledarkurser’ 2000/01
’Teater och Drama’ läsåret 2000/01

Tablå C ”Ledaren”

’Ungdoms- och studieledarfrågor’ läsåret 1972/73
’Ledarkurser’ läsåret 2000/01
’Fritidsledare’ läsåret 2000/01

Tablå D ”Välgöraren”

’Friskvård, hälsopedagogik’ läsåret 2000/01
’Sociala kurser’ läsåret 2000/01
’Behandlingsassistent’ läsåret 2000/01
’Personlig assistent/Assistent inom äldrevården’ läsåret 2000/01
’Teckenspråk/Teckenspråkstolk/Dövblindtolk’ läsåret 2000/01
’Internationell/Europainriktning’ läsåret 2000/01
’U-lands- och biståndskurser’ läsåret 2000/01





Tablå A ”Hantverkaren” 1(5)

’Ekonomisk inriktning’ 1972/73 – 2 folkhögskolor

Huvudman                               Antal kurser                                                       

Övriga rörelser 1  (Folkhögskolan i Leksand*)
Landstinget 1  (Blekinge)
                                                                                                                             

Antal folkhögskolor: = 2 av 125 (inkl 11 filialer + 6 avd
   (= 108 exkl 11 filialer + 6 avd)

* senare Hantverkets och numera Företagarnas folkhögskola som har ”anknytning till
hantverk och industri”. Företagsekonomisk linje på akademisk nivå i tredje årskursen
(följde ettbetygskursen vid universitet).

’Ekonomi’ 2000/01 – 12 folkhögskolor
    Huvudmän

Huvudman           Antal     Andel          Totalt          Förväntad   Differens
                                      Ek-fhsk         Ek-fhsk        antal fhsk    andel fhsk                          

Frikyrkliga 2* 17% 15 10% +7%
Kyrkliga - - 22               15%          –15%
Arbetarrörelsen 3** 25% 17                11%         +14%
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser 5*** 41% 41               28%          +13%
Landstinget 2**** 17% 48               33%          –16%
                                                                                                                                   

( 100% – 100% !0%)
Antal folkhögskolor: = 12 = 147

* Härnösand (SMF), Södra Vätterbygden (SMF)
** Birkagården (ABF), Medlefors, småföretagande (Arbetarrörelsen), Runö,

kooperation (LO-ABF).
*** Företagarnas, småföretagande (Företagarnas Riksorganisation), Markaryd

(Skogsindustrin), Valla (Sf/4H), Rinkeby (Mångkulturellt Centrum), Önnestad,
(garantiförening, var stödföreningsskola 1972)

**** Malung och Blekinge (nyföretagande, i profilen anges begreppen affärsidé och
marknadstänkande på ett lönsamt sätt)



Tablå A ”Hantverkaren” 2(5)

’Praktisk-teoretiska kurser och Hemtekniska kurser’ läsåret
1972/73 – 10 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       P/H-fhsk      P/H-fhsk      antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga 2* 20% 12 10% +10%
Kyrkliga - - 21 16% –16%
Arbetarrörelsen - - 10 8% –8%
Nykterhetsrörelsen - -  4 3% –3%
Övriga rörelser 3** 30% 22              18%           +12%
Landstinget 5 50% 56 45% +5%
                                                                                                                                    

( 100% – 100% !0%)
Antal folkhögskolor: = 10 = 125 (inkl 11 filialer + 6 avd) 1

(= 108* exkl 11 filialer + 6 avd)

*    Sjövik (Baptisterna) har hemteknisk kurs även 2000/01, Södra Vätterbygden
      (SMF/SMU)
**  Alla tre regionala stödföreningsskolor, Skurup och Önnestad i Skåne samt
Sunderbyn i Norrbotten. (Sistnämnda var den enda skola som 1972/73 även hade
praktisk-estetisk linje, läsåret 2000/01 är arbetarrörelsen huvudman).

’Hemtekniska kurser’ läsåret 2000/01 – 5 folkhögskolor
Huvudmän

Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                          Kurser         kurser       antal fhsk      andel fhsk                         

Frikyrkliga 1* - 15 10% +
Övriga rörelser 1** - 41 28% +
Landstinget 3*** - 48 33% +++
                                                                                                                                    

Antal folkhögskolor = 5 = 147

* Sjövik – Baptisterna, ’Mat Miljö Textil’ (hemteknisk kurs även 1972/73)
** Furuboda – på kristen humanistisk grund, ’Bo i eget-kurs’, för personer med

fysiska funktionshinder
*** ’Kost, mat och hälsa’ / ’Mat, miljö och skapande’ / ’Vegetarisk matlag-

ningskurs’

                                                  
1 Förteckning i Folkhögskolor 1972-73. Handbok. Arbetsmarknadsstyrelsen, Yrkes-
vägledningsbyrån. (s 88–89)



Tablå A ”Hantverkaren” 3(5)

’Estetisk-Praktisk inriktning’ läsåret 1972/73 – 16 folkhögskolor
Huvudmän

Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       E/P-fhsk       E/P-fhsk       antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga 2 12% 12 10% +2%
Kyrkliga 2 13% 21 16% –3%
Arbetarrörelsen - - 10 8% –8%
Nykterhetsrörelsen 2 12% 4               3%            +10%
Övriga rörelser 3* 19% 22 18% +1%
Landstinget 7** 44% 56 45% –1%
                                                                                                                                 

( 100% – 100%  !0% )
Antal folkhögskolor:= 16 = 125 (inkl 11 filialer + 6 avd) 2

(= 108 exkl 11 filialer + 6 avd)

* Sunderbyn (år 2000 arbetarrörelsen) och Östra Grevie, båda stödföreningsskolor,
samt Leksand, Hantverkets (år 2000 Företagarnas). Sunderbyn hade även en
praktisk-teoretisk avdelning i första årskursen, (jfr. ovan).

** bl a Gripsholm i Mariefred (år 2000 Röda Korset) och S:t Erik, Stockholms
kommun (år 2000 Sundbyberg, Folkuniversitetet)

                                                  
2 Folkhögskolor 1972-73. Handbok. Arbetsmarknadsstyrelsen, Yrkesväglednings-
byrån. (s 88–89)



Tablå A ”Hantverkaren” 4(5)

’Konsthantverk, Slöjd, Textil, Trä, Keramik’ läsåret 2000/01 – 48
folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt         Förväntad     Differens
                                          kurser        kurser          antal fhsk      andel fhsk                         

Frikyrkliga  5 10% 15 10%  +–0
Kyrkliga 6 13% 22 15% –2%
Arbetarrörelsen - 0% 17 11% –11%
Nykterhetsrörelsen 2 4% 4 3%  +1%
Övriga rörelser 10* 21% 41 28%  –7%
Landstinget 25 52% 48 33% +19%
                                                                                                                                 

( 100% – 100% !0%)
Antal folkhögskolor: = 48 = 147

*  bl a Furuboda på kristen, humanistisk grund, Önnestad och Östra Grevie, båda
stödföreningsskolor (1972) samt Företagarnas

’Estetiska kurser’ läsåret 2000/01 – 58 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt        Förväntad      Differens
                                          kurser        kurser          antal fhsk   andel fhsk                           

Frikyrkliga 8 14% 15 10% +4%
Kyrkliga 11 19% 22 15% +4%
Arbetarrörelsen 5* 9% 17 11% –2%
Nykterhetsrörelsen 1 2% 4 3% –1%
Övriga rörelser 14** 24% 41 28%  –4%
Landstinget 19 33% 48 33%  +–0
                                                                                                                                 

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 58 = 147

* bl a Malmfälten och Sunderbyn, båda var 1972 stödföreningsskolor
** här ingår Furuboda, med kristen, humanistisk grund samt Önnestad och Östra

Grevie, stödföreningsskolor 1972, och Sundbyberg som hade kommunen som
huvudman 1972



Tablå A ”Hantverkaren” 5(5)

’Kulturkurser’ läsåret 2000/01 – 18 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       Ku-fhsk        Ku-fhsk       antal fhsk      andel fhsk                         

Frikyrkliga  1 6% 15 10% –4%
Kyrkliga 2 11% 22 15% –4%
Arbetarrörelsen 2 11% 17 11% +–0
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser 4* 22% 41 28% –6%
Landstinget 9 50% 48 33% +17%
                                                                                                                                              

( 100% – –100%  !0% )
Antal folkhögskolor: = 18 = 147

* Två stödföreningsskolor, Fridhem och Tornedalen

’Turism’-utbildning läsåret 2000/01 – 24 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       Tu-fhsk        Tu-fhsk       antal fhsk      andel fhsk                         

Frikyrkliga  1 4% 15 10% –6%
Kyrkliga 5 21% 22 15% +6%
Arbetarrörelsen 2* 8% 17 11% –3%
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser 7** 29% 41 28% +1%
Landstinget 9 38% 48 33% +5%
                                                                                                                                 

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 24 = 147

* Malmfälten, stödföreningsskola (1972)
** Tornedalen och Östra Grevie, stödföreningsskolor (1972)



Tablå B ”Kommunikatören” 1(4)

’Media, Foto, Information, Journalistik’ läsåret 2000/01 – 59
folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       M-fhsk         M-fhsk         antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga  6 10% 15 10%  +–0
Kyrkliga 9 15% 22 15%  +–0

(10)* (17%)    (23) (16%) (+1)
Arbetarrörelsen 3 5% 17 11%  –6%
Nykterhetsrörelsen 2 4% 4 3%  +–0
Övriga rörelser 22 37% 41 28% +10%

(11)#=> (19%)  (30) (21%) (–2%)
Landstinget 17 29% 48 33%  –4%
                                  (27)** (46%)   (58) (39%) (+7%)
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 59 = 147

* inkl Ljungskile, kristen ekumenisk huvudmannaorganisation
** inkl 5 tidigare stödförenings- och 5 landstingsskolor som år 2000 administreras

(av FBR) som ’Övriga rörelse- och organisationsfolkhögskolor’.
Stödföreningar 1972 (5): Fridhem, Jakobsberg, Nordiska, Skurup, Östra Grevie.
Landsting 1972 (5): Axevalla (till 1982), Långbro, Skarpnäck och Sundbyberg (kom-
munen till 1993), Västerås (till 1997).

#=>   Om Ljungskile förs samman med de kyrkliga huvudmännen så ökar deras
engagemang något. Och om de 5 ursprungliga stödföreningsskolorna och 5 som
tidigare var landstingsskolor förs samman med landstingsskolorna som ’region- (eller
bygde)skolor, så framträder ett mycket tydligare ’offentligt’ engagemang för media
och informationsområdet. De ’övriga rörelse- och organisationsskolorna’ uppvisar
samtidigt mycket mindre intresse i motsvarande mån. Balansen dem emellan föränd-
ras dramatiskt, när man även beaktar skolornas engagemang utifrån huvudmannens
allmänna ’ideologi’, samt vem som tidigare varit huvudman (= ’traditionen’). Den
administrativa indelningen är som kategori mycket mer ’anonym’.

En slutsats är att med tydliggjord förankring, främst i regional (bygde)gemenskap,
men även i de religiöst grundade skolorna, så framträder ett tydligare engagemang i
informationsfrågor. ’Övriga’ mer individuellt sakfrågeinriktade organisationsskolor
visar sig lyfta fram media och informationsområdet i motsvarande mindre grad. En
möjlig tolkning är att grunden finns i en bedömning av distansarbetets möjligheter i
den nya tiden.



Tablå B ”Kommunikatören” 2(4)

’Musikinriktad utbildning’ läsåret 1972/73 – 14 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                         Mu-fhsk       Mu-fhsk     antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga*  2 14% 12 [9]° 10%  +4
Kyrkliga** 4 29% 21 [20]° 16%  +13
Arbetarrörelsen*** 3[1°] 21% 10 [9]° 8%  +13
Nykterhetsrörelsen - 0%  4 [4]° 3%  –3
Övriga rörelser -  0% 22 [19]° 18%  –18
Landstinget**** 5 36% 56 [47]° 45%  –9
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )

Antal folkhögskolor: = 14 = 125 (inkl 11 filialer + 6 avd)
°[= 108° exkl 11 filialer + 6 avd]

* Sjövik, ’Utökad musikundervisning
Södra Vätterbygden, ’Församlingsmusikerkurs’

** Geijerskolan, ’Organist-’ och ’kantorsutbildning’
Oskarshamn, ’Organist-’ och ’kantorsutbildning’
Mellansel, ’Musiklinje’, 3 åk
Ljungskile, samarbete m musikhögskolan i Göteborg, ’Musiklinje’, 1-2 åk,
förbered musiklärarutbildning (stiftelse, fem ekumeniska organisationer,
kategoriseras i SOU 1976:16 (s 393) som ’religiös organisation’).

*** Framnäs, ’Musikinstruktörslinje’ (senare avknoppad musikhögskola)
Kapellsbergs musikskola*, filial till Framnäs folkhögskola, 'Musikunder-
visning' avsedd att bilda gedigen grund för ”den som vill studera till solist,
orkestermusiker eller musiklärare.”
Birkagården, stiftelse och ABF Sthm, '3-årig musiklinje, bl a musikpedagogik'

**** Folkliga musikskolan, Ingesund, ’Musikinstruktörslinje’ (senare avknoppad
musikhögskola)
Lunnevad 'Musiklinje' 3 år
Kävesta, filial till Örebro, 'Musiklinje' 3 år
Bollnäs, 'Musik' i 2 åk
Birka , 'Musikavdelning, 10-15 vtim + allmänna ämnen'



Tablå B ”Kommunikatören” 3(4)

’Musik’-utbildning läsåret 2000/01 – 46 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       Mu-fhsk       Mu-fhsk       antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga   9 20% 15 10% +10%
Kyrkliga 11 24% 22 15% +9%

(12)* (26%)         (23)            (16%)       (+10%)
Arbetarrörelsen 2 4% 17 11% –7%

(3)** (6%)   (18) (12%) (–6%)
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser# 10 22% 41 28% –6%

(5)#=> (11%)   (36) (24%)         (–13%)
Landstinget 14 30% 48 33% –3%

(17)*** (37%) (51) (35%) (+2%)
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 46 = 147

*    inkl Ljungskile (ekumenisk stiftelse kristna organisationer, kategoriseras i SOU
1976:16 (s 393) som ’religiös organisation*) – 'Musiklinje, vokal,  instrumental eller
körpedagogisk

**  inkl Birkagården (som 1972 tillhörde arbetarrörelsen, stiftelse och ABF
Sthmsavd’) – Musiklinje’ och ’Rockmusikerlinje’

*** inkl tre stödföreningsskolor (1972) Fridhem, Nordiska och Skurup.

#=>     Om Ljungskile förs samman med de 'kyrkliga' huvudmännen så framträder
musikengagemanget ytterligare. Om Birkagården på samma sätt beaktas med arbetar-
rörelsens skolor (vilket den var 1972), så framstår även arbetarrörelsens engage-
mang som något större. Och om slutligen de tre stödföreningsskolorna förs samman
med landstingen som ’bygde’- eller ’regionskolor’, så manifesterar sig ett tydligare
’regionalt’ engagemang. De ’övriga’ organisationsskolornas intresse framstår i
motsvarande mån mindre.

En slutsats är att med tydliggjord förankring i de traditionella, främst religiösa
folkrörelserna, eller i ’regional’ (bygde)gemenskap, så framträder musikengage-
manget tydligare än i ’övriga rörelser’. ’Övriga’ mer individuellt sakfrågeinriktade
organisationsskolor visar sig lyfta fram musiken i mindre grad.
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’Kantorsutbildning’ och ’ledarkurser’ 2000/01 – 9 folkhögskolor
Huvudmän

Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                   Ka-fhsk       Ka-fhsk     antal fhsk   andel fhsk                      

Frikyrkliga  1* +2** 33% 15 10% +++
Kyrkliga 4* 45% 22 15% ++++
Arbetarrörelsen 1** 11% 17 11% +
Övriga rörelser 1** 11% 41 28% +
                                                                                                             

Antal folkhögskolor: = 9 = 147

* ’Kantor’ = 5 fhsk, fyra kyrkliga Geijerskolan, Mellansel (även på distans),
Oskarshamn och Skara stift, Hjo, samt en frikyrklig folkhögskola, Sjövik.

** ’Ledarkurser’ = 4 fhsk, Brunnsvik (arbetarrörelsen) ’Musikpedagog’; Härnösand
(frikyrkorörelsen); ’Musikhandledare; Sjövik (frikyrkorörelsen) ’Musikterapeut’,
specialpedagogisk inriktning barnomsorg, äldre och utvecklingsstörda
&’Musikledare’ inriktning församlingstjänst; Markaryd (Sv Skogsin-
dustriförbundet), ’Musikteater’, bl a ledarutbildning

’Teater och Drama’ läsåret 2000/01 – 32 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt        Förväntad  Differens
                                       T&D-fhsk      T&D-fhsk     antal fhsk     andel fhsk                     

Frikyrkliga  2 6% 15 10% –4%
Kyrkliga 3 9% 22 15% –6%
Arbetarrörelsen 3* 9%              17 11% –2%

(2) (6%)    (16) (11%) (–5%)
Nykterhetsrörelsen 2 6% 4 3% +3%
Övriga rörelser 10** 31%             41  28%          +3%

(6) (19%) (37) (25%)        (–6%)
Landstinget 12 38%  48 32%          +6%

(17) (53%) (53) (36%)       (+17%)
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 32 = 147

*   inkl Malmfälten, stödföreningsskola 1972
** inkl Fridhem, Nordiska, Tornedalen, Östra Grevie, 4 stödföreningar 1972
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’Ungdoms- och studieledarfrågor’ läsåret 1972/73 – 25 folk-
högskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       UL-fhsk       UL-fhsk       antal fhsk   andel fhsk                      

Frikyrkliga  4 16% 12 10% +6%
Kyrkliga 7 28% 21 16% +12%
Arbetarrörelsen 2 8% 10 8% +–0
Nykterhetsrörelsen 4 (=alla) 16% 4 3% +13%
Övriga rörelser 5* 20% 22 18% +2%
Landstinget 3 12% 56 44% –32%
                                                                                                                                  

( 100% – 100% !0% )

Antal folkhögskolor: = 25 ** = 125 (inkl 11 filialer + 6 avd)

*   bl a  Ljungskile på kristen ekumenisk grund. Huvudmannen kategoriseras i SOU
1976:16 (s 393) som ’religiös organisation’.

**    17 av de 25 hade två år senare (1974) startat 2-årig fritidsledarutbildning.
[2 Fk (Karlskoga, Kalix), 5 K (Hagaberg, Sigtuna, Kjesäter, Jämshög, Mellansel), 1
A (Malmfälten), 2 N (Tollare, Stensund), 5 Ör/o (Bosön, Lillsved, Valla, Göteborg,
Ljungskile**), 2 L (Grimslöv, Fornby).]

’Ledarkurser’ läsåret 2000/01 – 46 folkhögskolor
Huvudmän

Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                          L-fhsk       L-fhsk          antal fhsk     andel fhsk                       

Frikyrkliga  5 11% 15 10% +1%
Kyrkliga 6 13% 22 15% –2%
Arbetarrörelsen 7* 15% 17 11% +4%
Nykterhetsrörelsen 2 4% 4 3% +1%
Övriga rörelser 13* 28% 41 28% +–0
Landstinget 13 28% 48 33% –5%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 46 = 147

*   varav några var stödföreningsskolor 1972: Sunderbyn, (Arbetarrörelsen år 2000),
samt Eslöv (garantiförening) och Tornedalen (stiftelse), (båda ’Övriga rörelse- och
organisationsfolkhögskolor’ år 2000).
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’Fritidsledare’ läsåret 2000/01 – 35 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                         FL-fhsk      FL-fhsk        antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga 6 17% 15 10% +7%
Kyrkliga 5 14% 22 15% –1%

(7)* (20%) (17%) (+3)
Arbetarrörelsen 2 6% 17 11% –5%
Nykterhetsrörelsen 2 6%   4 3% +3%
Övriga rörelser 10 29% 41 28% +1%

(8)** (23%) (27%) (–4)
Landstinget 10 29% 48 33% –4%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0%)
Antal folkhögskolor: = 35 = 147

*   inkl 2 fhsk med uttalad kristen grund:
    Hvilan, förening, politiskt och religiöst obunden), samt
    Ljungskile (stiftelse, fem ekumeniska organisationer, kategoriseras i SOU
    1976:16 (s 393) som ’religiös organisation).

**  exkl Hvilan och Ljungskile
      De (8) övriga rörelse- och organisationsskolornas huvudmän:
Idrottsrörelsen (2 fhsk), ’bonderörelsen’, Skogsindustriförbundet, Dövas Riksför-
bund, olika sverigefinska intressen, Folkuniversitetet, och en religiöst och politiskt
obunden förening (med fritidsledarutbildning, profil: kriminalvård, turism och fritid i
omsorg).
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’Friskvård, hälsopedagogik’ läsåret 2000/01 – 23 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt         Förväntad  Differens
                                     F&H-fhsk      F&H-fhsk      antal fhsk     andel fhsk                       

Frikyrkliga 2 9% 15 10% –1%
Kyrkliga 1 4% 22 15% –11%
Arbetarrörelsen - - 17 11% –11%
Nykterhetsrörelsen 1 4% 4 3% +1%
Övriga rörelser 4* 18% 41 28% –10%
Landstinget 15 65% 48 33% +32%
                                                                                                                                 
 ( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 23 = 147

* Furuboda på kristen humanistisk grund, ny folkhögskola 1994 (avknoppad från
Önnestad, regional stödföreningsskola 1972)

   Jakobsberg, stödföreningsskola (1972)
   Lillsved, Svenska Gymnastikförbundet,
   Valjeviken, ny folkhögskola 1997, Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

’Sociala kurser’ läsåret 2000/01 – 18 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       Soc-fhsk       Soc-fhsk      antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga   4 22% 15 10% +12%
Kyrkliga 2 11% 22 15%  –4%
Arbetarrörelsen 2 11% 17 11%  +–0
Nykterhetsrörelsen 2 11% 4 3% +8%
Övriga rörelser 3 17% 41 28% –11%
Landstinget 5 28% 48 33% –5%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 18 = 147
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’Behandlingsassistent’ läsåret 2000/01 – 5 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       Beh-fhsk      Beh-fhsk      antal fhsk     andel fhsk                        

Nykterhetsrörelsen 1 4 3%  +
Övriga rörelser 1* 41 28%  +
Landstinget 3 48 33%  +++
                                                                                                             

Antal folkhögskolor: = 5 = 147

*   Önnestad stödföreningsskola (1972)

’Personlig assistent/Assistent inom äldrevården’ läsåret 2000/01 –
19 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                          O-fhsk       O-fhsk         antal fhsk      andel fhsk  _______

Frikyrkliga 5 26% 15 10% +16%
Kyrkliga 4 21% 22 15% +6%

(5)* (26) (+16%)         (+10)
Arbetarrörelsen 2 11% 17 11%  +–0
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser*** 4* 21% 41 28% –7%

(3)** (16%) (27%)         (–11)
Landstinget 4 21% 48 33% –12%
                                                                                                                                 

( 100% – 100% !0%)
Antal folkhögskolor: = 19 = 147

* inkl Furuboda, kristen grund
** exkl Furuboda, kristen grund
*** Furuboda vänder sig till rörelsehindrade och personer med förvärvade hjärn-

skador, Mo Gård och Västanvik ägs av de dövas och dövblindas organisationer,
samt Valjeviken av de neurologiskt handikappades organisation.

(Västanvik var 1972 filial till landstingsskolan Fornby.
Önnestad hade från 1967 kurser förlagda till Furuboda, som 1994 blev självständig
folkhögskola – Mo Gård och Valjeviken blev nya folkhögskolor 1997?)



Tablå D ”Välgöraren” 3(4)

’Teckenspråk/Teckenspråkstolk/Dövblindtolk’ läsåret 2000/01 –
12 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                      T-fhsk              T-fhsk       antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga 2* 17% 15 10% +7%
Kyrkliga 1(tolk)** 8% 22 15% –7%
Arbetarrörelsen - - 17 11% –11%
Nykterhetsrörelsen 1* 8% 4 3% +5%
Övriga rörelser 4*(3 tolk)** 33% 41 28% +5%
Landstinget 4*(2 tolk)** 34% 48 33% +1%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 12 (6 tolkutbildning)  = 147

* Teckenspråk – Härnösand SMF/SMU, Viebäck (allm kurs) Pingströrelsen,
Helliden Blåbandsrörelsen, Mo Gård Sveriges Döva och Dövblinda, Fellingsbro
respektive Högalid (allm kurs) Landstinget

** Teckenspråkstolk – Strömbäck EFS (tolk, vuxendövtolk), Nordiska (tolk)
respektive Önnestad (tolk, vuxendövtolk) stödföreningsskolor 1972. Västanvik
Sveriges Dövas Riksförbund (tolk, teckenspråkslärare) filial till landstingsskola
1972, Väddö och Örebro, Landstinget (tolkar)
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’Internationell/Europainriktning’ läsåret 2000/01 – 43
folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                       I/E-fhsk        I/E-fhsk        antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga  7 16% 15 10% +6%
Kyrkliga 5 12% 22 15% –3%

(8)* (19%) (17%) (+2)
Arbetarrörelsen 6 14% 17 11% +3%
Nykterhetsrörelsen 2 5% 4 3% +2%
Övriga rörelser 16* 37% 41 28% +9%

(13)** (30%) (26%)          (+4)
Landstinget   7 16% 48 33% –17%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 43 = 147

* inkl Hvilan, Ljungskile, Furuboda, kristen grund
Bland de 16 ingår 6 av 11 stödföreningsskolor 1972 (Eslöv, Fridhem, Hvilan,
Nordiska, Skurup, Önnestad)

** exkl Hvilan, Ljungskile, Furuboda, kristen grund

’U-lands- och biståndskurser’ läsåret 2000/01 – 14 folkhögskolor

Huvudmän
Huvudman Antal Andel Totalt Förväntad  Differens
                                          U-fhsk        U-fhsk        antal fhsk     andel fhsk                         

Frikyrkliga  2 14% 15 10% +4%
Kyrkliga 1 7% 22 15% –8%
Arbetarrörelsen 1 7% 17 11% –4%
Nykterhetsrörelsen - - 4 3% –3%
Övriga rörelser 6 43% 41 28% +15%
Landstinget 4 29% 48 33% –4%
                                                                                                             

( 100% – 100% !0% )
Antal folkhögskolor: = 14 = 147
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