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Sammanfattning  
Under 2007-2008 har en grupp äldre studerande, en seniorgrupp, vid en folkhögskola intervjuats, om sitt liv och om sina 
upplevelser av att lära sig läsa och hur det format deras liv. Att lära sig läsa är en kompetens, som bidrar mycket till byggandet av 
den egna identiteten och integriteten. Identiteten där kropp och själ konstituerar en hel människa.  
 
Mänskliga möten består till stor del av överförandet, kommunicerandet, av olika typer av budskap. Verbal kommunikation 
uppstår genom samtal, genom brevväxling, läsning av böcker och tidningar. Förmågan att uppleva med ord är viktig av två skäl. 
För det första är språket viktigt för att vi ska kunna leva oss in i andra människors känsloliv. För det andra är språket och orden 
en förutsättning för vår förmåga att uppleva ett eget inre liv.  
 
Intervjupersonerna har i samtal hjälpt varandra, genom att dela upplevelser från sin barndom och skolgång, att nå sitt eget inre. 
Levnadshistoria är inte i första hand en kronologi av erfarenheter utan en aggregering av de erfarenheter, känslor, uppfattningar 
och intuitiva processer, som skapat den person man är. Av sina samlade livserfarenheter utformas strategier för hur man förhåller 
sig till och reagerar på nya händelser och möten i livet.   
 
Syftet med denna uppsats är att förmedla åtta seniorers livsberättelser i relation till de fyra sociokulturella perspektiven; kulturarv, 
situerat lärande, diskurstillägnan och lärande genom artefakter. Ett delsyfte är att undersöka hur fenomenet Läsförmåga skapas 
och bidrar till individens personliga utveckling. Särskilt intresse ägnas åt den uppfattning om läsförmågan, som man bär med sig 
genom livet, hur den förändras och utvecklas. 
 
Sammanfattningsvis kan dessa seniorers utveckling av en livsvisdom beskrivas med nyckelorden; metakognition, närmaste 
utvecklingszonen, egen personlig utveckling, hög tillit till andra i miljön, utveckling av KASAM och förhöjd copingkapacitet 
samt tillgång till pedagogiska ledare med folkhögskolans unicitet i sin kompetensportfölj.  
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Förord 
 
Under 2007-2008 har en grupp äldre studerande, en seniorgrupp, vid en folkhögskola 
intervjuats om hur deras liv gestaltat sig, om deras upplevelser av att lära sig läsa och hur 
detta format deras liv. Samtalet kom också att röra sig om deras deltagande i seniorgruppen. 
Dessa retrospektiva livsberättelser (Goodson, 1996, s. 12, 57 , Layder, 2006, s. 89), under 
benämningen ”Älskade barn”, har bidragit till mitt eget intresse för hur man som barn lär sig 
läsa och vilken betydelse läsförmågan har för individen. Titeln "Älskade barn" växte fram 
genom insikten i att frågor om erfarenhet av läsning leder intervjupersonens metakognitiva 
processer tillbaka till sin egen barndom. När de (intervjupersonerna) har dragit sig till minnes 
sin barndom, har barnet i dem alla kommit fram. Att lära sig läsa är en kompetens, som bidrar 
mycket till byggandet av den egna identiteten och integriteten. I identiteten konstituerar kropp 
och själ en hel människa. När det gäller integriteten kommer tystnadsplikten och de etiska 
frågorna i blickpunkten. Anonymiteten i samhället, som ofta blir mera märkbar efter 
pensioneringen i dagens samhälle, gör att det blir viktigt att alla blir sedda i seniorgruppen, att 
bli sedd i möten där relationerna fördjupas. Men även kunskapen och livserfarenheten 
fördjupas och kommer till uttryck i verksamheten i seniorgruppen. 
 
Det finns givetvis många personer, institutioner och organisationer som på olika sätt bidragit 
till utvecklandet av mitt intresse för de människor som framträder i min uppsats. Av dessa vill 
jag främst tacka dem som hjälpt till att visa mig vägen genom uppsatsarbetet: min handledare, 
Ulla-Britt Persson, mina lärare och medstuderande vid magisterprogrammet Pedagogiskt 
arbete för verksamma lärare, mina rektorer, Gunnar Denovan och Rolf Karlsson, mina 
mentorer, Nils-Olof Holgersson och Bill Isaksson, samt alla medarbetare, arbetskamrater och 
kursdeltagare vid den folkhögskola där jag är verksam, ingen nämnd och ingen glömd. 
 
Ett särskilt tack vill jag dock rikta till mina intervjupersoner, som delat med sig av sina rika 
erfarenheter och gett mig tillstånd att använda deras livsberättelser i denna uppsats. Slutligen 
vill jag också tacka hela min familj för det stöd jag fått under mitt arbete. 
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1. Inledning 
Jag arbetar som folkhögskolelärare/speciallärare vid en folkhögskola, med ett landsting som 
huvudman. Skolan tar emot vuxna elever/kursdeltagare från 18 år. Undervisningen är 
kostnadsfri. Undervisningssituationen är sådan, att det finns både män och kvinnor i 
varierande ålder, 18-81 år, och med skiftande utbildningsbakgrund och behov. 
 
Jag har varit verksam som speciallärare sedan 1974. Mitt intresse för forskning kommer bland 
annat från en kurs, ”Det europeiska Kulturarvet” vid Universitetet i Linköping 1997. 
”Spännvidden mellan vår föräldrageneration och vår farföräldrageneration fokuseras idag 
genom folkhemmets förfall, omvärldens förändringstryck, den ekonomiska krisen och den 
accelererande teknikutvecklingen” (Jonsson, 1997). Många människor hamnar i omfattande 
identitetskriser vid en snabb samhällsomvandling. Inte minst därför är det intressant att ta del 
av de erfarenheter som äldre generationer kan förmedla. Att ha kunskap om hur de kunde 
hantera de kriser vårt samhälle gått igenom sedan 1940-talet och framåt tillför en dimension 
till det liv vi lever idag. 
 
Från 2000 till 2008 har jag, som ansvarig för dyslexiundervisningen, tillsammans med 
personal och kursdeltagare genomfört sex normeringar av läsövningar. Syftet har varit att 
kartlägga folkhögskoledeltagares läsförmåga, samt att därigenom få ett underlag för vilka 
stödinsatser som behöver genomföras (Jonsson, 2007). Undersökningarna har även utgjort 
underlag för skolans ansökan om förstärkningsresurser. Läsövningarna har kompletterats med 
intervjuer med var och en av deltagarna. Under arbetet har jag kommit till insikt om att läs-
förmåga är en bärande resurs för att stärka självbilden och identiteten såväl som integriteten. 
 
Under 2003-2005 studerade jag vid Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Examensarbetet ”Läkande språk som naturlig kulturbärare” fokuserades på att väva en 
helhetsbild för en pedagogik och ett förhållningssätt, där ”Läkande språk som naturlig 
kulturbärare” utgör en god grund för arbetet med marginaliserade undervisningsgrupper. 
 
Förmågan att uppleva med ord är viktig av två skäl. För det första är språket viktigt för att vi 
ska kunna leva oss in i andra människors känsloliv. För det andra är språket och orden en 
förutsättning för vår förmåga att uppleva ett eget inre liv. Därför är det viktigt, att individens 
hela livsperspektiv aktiveras, att öppna för mänsklig kommunikation, samtidigt som man 
tillhandahåller ”instrument” för att bygga kognitiva strategier. Pedagogiken för detta innebär, 
att deltagarna får tillgång till att utarbeta egna strategier för sitt lärande (”metakognition”) och 
att de får positiva erfarenheter av sina egna ansträngningar på ett inre plan, vilket ger 
strategierna personlig signifikans (Høien & Lundberg, 1999). 
 
Förtroende är en annan viktig faktor för lärprocessen. Den som skall lära måste kunna lita på 
den som ledsagar i processen. Ledsagaren måste vara intresserad av att hjälpa, kunna ämnet 
och genomföra processen, utan att tvinga på andra sina egna värderingar. Processen 
förutsätter förtroende för varandra och för de motiv som ligger bakom vars och ens agerande. 
Deltagarens perspektiv och ömsesidigheten i att se varandras perspektiv, växla perspektiv, 
leder över till livsperspektiv och livsberättelser. Deltagarperspektiv innebär att i likhet med 
stora målare som Bruno Liljefors och John Bauer vara nära och vara närvarande i det man 
gör. I målningarna placerade de betraktaren i grästuvor och mossgropar, där de med okulär 
skärpa bjöd in till verklig gemenskap. I en sådan gemenskap, som i detta fall utgörs av 
seniorgruppen på en folkhögskola, återfinner vi de intervjupersoner som dessa livsberättelser 
handlar om och som tillsammans formar min uppsats. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att förmedla åtta seniorers livsberättelser i relation till de fyra 
sociokulturella perspektiven; kulturarv, situerat lärande, diskurstillägnan och lärande genom 
artefakter (se figur 1, s. 9). Ett delsyfte är att undersöka hur fenomenet läsförmåga skapas och 
bidrar till individens personliga utveckling. 
Läsningen är en utgångspunkt i arbetet och särskilt intresse ägnas åt den uppfattning om 
läsförmågan, som man bär med sig genom livet, hur den förändras och utvecklas. Ur detta 
syfte har jag preciserat följande frågeställningar  
 
• Vad upplevde intervjupersonerna när läsförmågan kom in i deras liv i barndomen? 
• Vad upplever intervjupersonerna att lärandet i Seniorgruppen betyder för deras personliga 

utveckling? 
• Hur binds dessa upplevelser från barndomen samman med upplevelserna i Seniorgruppen? 
• Hur ser intervjupersonerna på nyttan med Seniorgruppen? 
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3. Teoretisk referensram 
 
Här följer en sammanfattning av mitt teoretiska ramverk. När det gäller metodvalet, finns 
teorin för den redovisad under Metodavsnittet. 
 
Syftet med arbetet är att förmedla åtta seniorers livsberättelser i relation till de fyra 
sociokulturella perspektiven; kulturarv, situerat lärande, diskurstillägnan och lärande genom 
artefakter (se figur 1, s. 9) och undersöka hur läsförmågan hos dessa intervjupersoner skapas i 
barndomen, utvecklas och bidrar till den personliga utvecklingen. En central punkt i arbetet 
handlar om under vilka betingelser man kan uppnå ett positivt lärande och, inte minst, en 
positiv utveckling av läsförmågan. Därmed blir lärandet en viktig komponent i den teoretiska 
referensramen. 
 

3.1 Inlärning och lärande 
Inlärning, enligt behaviorismen, definieras som en förändring av det yttre observerbara 
beteendet. De empiriska idéerna innebär, att lärandet grundas i de fysiska erfarenheter 
individen gör. Tänkande, reflektion och andra mentala funktioner antas inte existera, eller är 
avgränsat från det, som vetenskapen kan säga något om. Behavioristerna menar, att kognitiva 
aktiviteter inte är tillgängliga för objektiva studier. Inom behaviorismen menar man, att 
betingning är nyckeln till människors lärande och till förståelsen av hur vi förändras genom 
erfarenheter. 
 
Man kan säga, att Bandura har mycket av behaviorismen som grund (Gredler, 2005, s. 343- 
344), men bortser från den begränsning som det innebär att bara betrakta inlärning utifrån 
yttre observerbara beteenden. 
 
Banduras viktigaste bidrag kan beskrivas i tre punkter: 
 
1. Social inlärning och kognitiv teori 
2. Teorin om självbild och självförtroende (Self-Efficacy) 
3. Ömsesidigt orsakssamband (Reciprocal determinism). 
 
Social inlärningsteori tar sin utgångspunkt i dels behavioristisk inlärningsteori, dels kognitiv 
psykologi. Medan behaviorismen avgränsar sin forskning, empiri, till enbart det yttre 
iakttagbara beteendet, tar den kognitiva teorin sin utgångspunkt i att människans tänkande har 
betydelse för beteendet. När man med kognitiv teori försöker förklara en individs beteende, 
fokuserar man på individens egna upplevelser och tolkningar. Inom social inlärningsteori 
undersöker man, vad individer lär sig genom att studera, observera andra människor och hur 
beteendet styrs av konsekvenser och händelser. 
 
Social inlärningsteori definierar två processer för inlärning. Det är direkt inlärning, som 
innebär att vi själva, genom erfarenheter av ett visst beteende, drar slutsatser om vi ska 
fortsätta med beteendet eller förändra det. Vi ändrar beteende, för att undvika bestraffningar 
och få mer belöningar. Den andra processen, modellinlärning, utgår ifrån att individen 
studerar andra människors eller modellers metoder, såsom observationsinlärning, imitation, 
identifikation. En modell kan vara levande (andra människor) eller symbolisk, exempelvis 
videofilm, fotografier eller massmedia (Angelöw & Jonsson, 1990, s. 48). 
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Enligt Gredler identifierar Bandura fyra steg i modellinlärning (Gredler, 2005, s. 352-354): 
 
1. Uppmärksamhet (Attentional processes) riktas till en modell som har betydelse för det 
aktuella beteendet. Det kan exempelvis handla om att lära sig att spela golf. 
2. Försök att minnas (Retention Processes), genom användning av visuella bilder, hur 
modellen visade upp beteendet. Vi kodar beteendet i visuella bilder. 
3. Repetition (Motor Reproduction Processes) genom att både mentalt och beteendemässigt 
repetera det vi lärt, förstärker beteendet. 
4. Tre motivationsprocesser (Motivational Processes) som är verksamma under inlärning 
utgörs av direkt förstärkning, ställföreträdande förstärkning och själv-förstärkning. Dessa 
processer berör förmågan hos den som observerar modellen att återge beteendet. Här krävs att 
vi har förmåga att återge det vi lärt oss med hjälp av den kodning som vi genomfört under 
steg 2 och 3 och att själva svinga golfklubban vid ett utslag. 
 
Vid modellinlärning är det betydelsefullt, i vilken utsträckning modellen (om det är en 
person) får uppskattning eller kritik för beteendet. 
 
Ställföreträdande förstärkning uppstår, då modellen erhåller förstärkning för ett visst 
beteende, samtidigt som den som observerar beteendet, får positiva känslomässiga reaktioner 
av förstärkningen. Reklamfilmer är ett bra exempel på detta fenomen. 
 
Förutom själva inlärningsprocessen, oavsett om det rör direkt inlärning eller modellinlärning, 
beskriver Bandura tre förhållanden, som styr slutresultatet av inlärningen (Angelöw & 
Jonsson, 1990, s. 51). 
 
Förstärkningskontroll 
Våra erfarenheter av tidigare belöningar och bestraffningar påverkar vårt beteende. Vi blir 
stolta, när vi presterar något vi inte trodde att vi kunde klara av (självförstärkning). 
Stimuluskontroll 
Om vi har fobier, kommer vi att undvika situationer, där vi kan stöta på det vi är rädda för. 
Kognitiv kontroll 
Vi skapar egna mentala bilder, innan vi går in i en speciell situation. Vi försöker vara mentalt 
förberedda. Vi går igenom, hur vi kan agera och vilka konsekvenserna kan bli av olika 
handlingsalternativ. 
 
Bandura menar, att vårt beteende vid en inlärning är beroende av den växelverkan som finns 
mellan förstärkningskontroll, stimuluskontroll och kognitiv kontroll. 
 
Teorin om Self-Efficacy 
Self-Efficacy står för individens, gruppens eller organisationens tro på sig själva, att kunna 
anpassa sig till nya situationer. En stark självbild eller ett starkt självförtroende är en generell 
beskrivning av hur stark en persons identitet anses vara. Self-Efficacy skiljer sig från självbild 
genom att specifikt avse personens egen värdering av möjligheten att klara eller utföra en viss 
prestation. Denna förvissning påverkar de psykologiska processerna vid utförande av 
prestationen. Personer med hög Self-Efficacy skapar fler mentala positiva målbilder än 
personer som har låg nivå av Self-Efficacy. Särskilt försöker människor undvika situationer 
och miljöer, som de bedömer som överstigande deras coping-kapacitet (deras mer eller 
mindre medvetna möjligheter att klara av en viss situation). Som konstrast till detta, söker  
människor med hög Self-Efficacy ofta utmaningar och äventyr, för att genom detta lära sig/ 
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träna sig ännu mer (Gredler, 2005, s. 355). 
 
Fyra typer av influenser bidrar till individens uppfattning om sin egen förmåga (coping-
kapacitet): 
 
1. Erfarenheter från förebilder (Mastery experiences) erbjuder det mest autentiska beviset för 
de resurser som behövs för framgång. 
2. Erfarenheter från ställföreträdande (Vicarious experiences) är särskilt betydelsefullt för 
individer som har haft liten eller ingen direkt erfarenhet i en situation. 
3. Social övertalning (Persuasion) kan hjälpa till att bemöta en individs svaga självförtroende. 
4. Fysiologiska och känslomässiga tillstånd (Physiological and emotional states) erbjuder 
information om förmåga. Ett sätt att förändra personlig förmåga är att reducera stress och 
negativa känslomässiga tendenser. 
 
Ömsesidig (Reciprocal) determinism 
Bandura kompletterade 1978 sin förklaring av inlärning med hjälp av tre faktorer, som tagits 
fram av Kurt Lewin. Det är beteende, miljö och interna händelser som påverkar både vår 
förmåga till perception och vårt beteende. Bandura menar, att ett trevägs-kommunicerande 
kärl av dessa faktorer samspelar. Efter en lyckosam, resultatgivande träning av ett beteende, 
aktiveras nya reaktioner i miljön. Dessa reaktioner leder i sin tur till ökat självförtroende, som 
sedan medieras (förmedlas) i framtida beteende (Gredler, 2005, s. 344). En del av detta sker 
på ett omedvetet plan, medan annat blir föremål för medveten reflektion. 
 
Den närmaste utvecklingszonen 
Vygotsky har bidragit med definitionen av ”den närmaste utvecklingszonen” (ZPD = The 
Zone of Proximal Development). Den anges som skillnaden mellan aktuell utvecklingsnivå 
och den möjliga utvecklingsnivån för en individ. Den möjliga utvecklingsnivån kan i en 
undervisningssituation nås med hjälp av lärare och kamrater. ZPD samverkar med 
intersubjektiviteten, som innebär den delade förståelse som är ett resultat av diskussionen om 
olika ståndpunkter. Läraren ansvarar för att stöd och hjälp (scaffolding) ges fram till 
uppnåendet av den nya möjliga utvecklingsnivån. Processen kan, i synnerhet när det gäller 
barn, tränas i lek eller idrott. Teorin om ”den närmaste utvecklingszonen” (ZPD) förklarar 
även vikten av att möta en elev/kursdeltagare där han/hon är (Säljö, 2000, s. 120 , Fawcett & 
Garton, 2005, s. 158 , Madison, 2007, s. 65). 
 

3.2 Metakognition 
Vygotsky betonar språkets, särskilt skriftspråkets, betydelse för tänkandet. Han var först med 
att uppmärksamma betydelsen av en individs medvetenhet om sitt sätt att tänka 
(metakognition) (Gredler, 2005, s. 321 , Persson, 1994, s. 35-36). 
 
Social interaktion och kommunikation är viktig för tänkandets utveckling. Språket är 
utvecklat i en social miljö. Därför är också tänkandet beroende av den sociala miljön. I ett 
sociokulturellt perspektiv har ”individens resurser”, såväl språkliga som fysiska, stor 
betydelse och används av oss för att förstå vår omvärld och agera i den. 
 
Det abstrakta och konkreta går hand i hand. De intellektuella redskapen tillåter oss att gripa in 
i vardagen och hantera praktiska situationer. Det ger oss tre punkter att beakta vid lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv: 
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1. Utveckling och användning av intellektuella, språkliga redskap (diskursiva redskap) 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (penna, pensel, kamera, kikare) 
3. Kommunikation och utveckling av former för samarbete människor emellan. 
 
Enligt Vygotsky (i Säljö, 2000, s. 35) genomgår den mänskliga utvecklingen två stadier. Först 
sker en biologisk mognad, som innebär en ökande förmåga att varsebli, ingripa och samverka 
med omvärlden. Under barnets uppväxt övergår sedan den biologiska mognaden till att bli 
alltmer sociokulturell (Säljö, 2000, s. 36). Barnets egocentriska språk är en viktig milstolpe 
mellan det sociala språket, som barnet använder för att hantera omgivningen, och det inre 
språket, som barnet använder för att hantera sitt tänkande, göra upp planer etc. (Gredler, 2005, 
s. 319). 
 
Vygotsky menar, att kommunikationen har en utsida vänd mot andra (den sociala) och en 
insida vänd mot oss själva (den psykologiska). Genom sammansatta tankeformer och 
kategorier struktureras vårt eget handlande. Vi utarbetar strategier för vårt agerande med 
omvärlden. Dessa strategier är resultatet av vår egen metakognition och erfarenhet av tidigare 
agerande i motsvarande situationer (Säljö, 2000, s. 105-106). 
 
I ett samtal ”förhandlar” vi med vår samtalspartner om hur samtalet och tänkandet ska 
utvecklas och hur det slutliga resultatet blir. Vad vi säger uppkommer ur den dynamik som 
råder under samtalet. Den går inte enbart att härleda till parternas tänkande eller till vad de 
förde med sig till den situation, där samtalet förs (Säljö, 2000, s. 116 , Fawcett & Garton, 
2005, s. 159). I ett sådant ”samtal” utvecklar båda parter sin förmåga till reflektion och 
metakognition. Även den empatiska förmågan övas, man försöker se den andres synpunkter 
på den fråga som diskuteras. ”One of the main metacognitive functions seems to be the shift 
of focus, or perspective” (Persson, 2008, s. 36). Detta perspektivskifte tycks vara aktuellt 
oavsett om det gäller en social situation, som ett samtal, eller en individuell situation som 
läsning.  
 
Läsning är en typ av språklig aktivitet där man kan sägas föra ett samtal med sig själv och där 
man således också har behov av metakognitiv förmåga. Genom egen läsning och bearbetning 
av materialet kan man uppnå förståelse och reflektera på det nya man lärt sig. Ett resultat av 
detta är att man tänker över sitt sätt att tänka och förstå, vilket också är metakognitiva 
processer. Ett annat resultat av läsandet och den efterföljande bearbetningen kan vara att 
individens upplevelser av delaktighet i sitt lärande och i lärandeprocessen ökar (Tornberg, 
2005). Høien & Lundberg, (1999, s. 154) uttrycker det på följande sätt: ”Metakognition har 
blivit samlingsområde för självkontrollen och självreflektionen över ens egna tankeprocesser, 
över ens eget kognitiva system.”  
 
I samspelet med läraren i en undervisningssituation krävs stor ömsesidig respekt och tillit. 
Båda parter deltar med medvetenhet, engagemang och med sin egen personlighet. 
Undervisningen blir belyst i ett helhetsperspektiv. Ett fungerande samspel leder till att den 
lärande (eller kursdeltagaren) är aktiv i både planering, genomförande och utvärdering av sin 
lärprocess (Freire, 1973, s. 91, 98). I ett sådant undervisningsklimat utvecklas den lärande och 
blir också medveten om sin lärprocess: 
 
”By critical analysis and discussions of the origins and quality of the information the students´ 
metacognitive development is expected to improve” (Pedersen, 2004b, s. 333). 
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3.3 Sociokulturella perspektiv och sociala praktiker  
Sociokulturell kompetens och kompetens på såväl intellektuella som fysiska redskap 
förutsätter att individen har och utvecklar kommunikativa och fysiska erfarenheter. 
Kunskaper och färdigheter av institutionell karaktär (ex. det traditionella skolsystemet) utgör 
mer komplement och tillägg till den inbyggda pedagogik, som finns i sociala praktiker i 
samhället (Säljö, 2000, s. 235). 
 
Följande Venndiagram visar på fyra sociokulturella perspektiv. Det åskådliggör hur dessa fyra 
perspektiv delar på vissa ytor, medan andra är helt unika för ett enskilt eller ett antal 
perspektiv. 
 

 

KULTURARV SITUERAT LÄRANDE

LÄRANDE GENOM 
ARTEFAKTER

DISKURSTILLÄGNAN

 
Figur 1. Olika riktningar av sociokulturella perspektiv (från Pedersen, 2007, s. 140) 
 

 
 
 
Pedersen (2007, s. 140) beskriver perspektiven på följande sätt: 
  
• Diskurstillägnan – lärandet sker genom att tillägna sig, skolas in i, särskilda diskurser, 
exempelvis hur historiker tänker och argumenterar. Didaktikens frågor Hur och Vad 
fokuseras. 
• Kulturarvet – lärandets beroende av hur det omgivande samhällets uppnådda kulturella nivå 
bestämmer vårt sätt att tänka. Didaktikens fråga Vad fokuseras. 
• Situerat lärande – har sin tyngdpunkt på det sociala deltagandet i ”autentiska praktiker”, t ex 
former för mästar-lärlingsrelationer. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv omfattar både 
formellt, organiserat lärande och informellt, situationsbundet lärande. Didaktikens frågor Vad 
och Var fokuseras. 
• Lärande genom artefakter - innebär att man lär sig genom att använda fysiska, intellektuella 
och språkliga redskap (se punkt 1 och 2 under Metakognition, s. 8). Didaktikens fråga Hur 
fokuseras med hjälp av Vad.  
 
 
Situerat Lärande 
I förordet till Laves & Wengers bok Situated learning – Legitimate peripheral participation 
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skriver William F. Hanks: ”Learning is a process that takes place in a participation 
framework, not in an individual´s mind” (Lave & Wenger, 2007, s. 15). Författarna begränsar 
begreppet lärande till att vara en typ av social praktik i en viss given kontext. I vidare mening 
kan man betrakta lärande som en ständigt pågående process i en mängd sociala aktiviteter i 
grupper, organisationer, klassrum, väntrum etc. 
 
Legitimate peripheral participation 
Utifrån detta synsätt formuleras begreppet Legitimate peripheral participation (LPP). I en 
grupp, förening, organisation eller ett samhälle inträder nya medlemmar genom att stegvis få 
ta del av gruppens tillit till varandra, resurser, kunskaper och regelverk. Genom att praktisera 
gruppens aktiviteter och beteenden lär sig nya medlemmar hur man blir fullvärdiga 
medlemmar. Genom ”masters” (Magnusson, 1998), som är väl insatta i gruppens verksamhet, 
delges kunskaper och regler till nya deltagare med det uttalade syftet, att de ska bli fullvärdiga 
medlemmar av gemenskapen. Lave och Wenger poängterar, att lärande bör betraktas som en 
integrerad och ej separerbar aspekt av social praktik (Lave & Wenger, 2007, s. 31). 
Författarna analyserar relationen mellan nya deltagare och diskursen i gemenskapen.  
 
På liknande sätt resonerar Martin Ingvar när han med hänsyftning till en alldeles bestämd 
social praktik, nämligen den att lära sig hantera grava läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, 
skriver följande:  ”Om man vill hjärnans bästa är social och fysisk trygghet ett måste, utan 
den tryggheten stängs nämligen hjärnans inlärningsmekanismer av” (Ingvar, 2008, s. 98). 
 
De flesta karaktärsegenskaper som anses allmänt önskvärda är också värdefulla för 
samarbetet inom en elevgrupp eller kursgrupp (Pedersen, 2004a, s. 27). Målfokusering blir 
hög för lärande, eftersom nya medlemmar delges en vy av vad verksamheten syftar till och 
vad som ska läras in. Lärande uppstår i interaktioner, inte enbart med mästare (masters), utan 
även mellan nya medlemmar. En iakttagelse, som Lave och Wenger gör, är att det inte är 
mästaren i sig som står för ”mästerskapet”, utan det är mästarens position i gemenskapen som 
är avgörande. Deltagande i aktiviteter blir en del av lärandet om gemenskapen, vilket 
samtidigt är en träning av de metakognitiva färdigheterna. Allteftersom nya deltagare 
kvalificeras för fullständigt medlemskap, stärks deras identitet. Författarna argumenterar för 
att lärande och känsla av identitet är icke-separerbara. De är aspekter av samma fenomen 
(Lave & Wenger, 2007, s. 115). 
 
Känsla Av SAMmanhang (KASAM) 
Definitionen av KASAM (Känsla Av SAMmanhang) från 1979 kommer ur en tematisering av 
protokoll från 51 djupintervjuer av ostrukturerad karaktär, som genomfördes av Aaron 
Antonovsky. Analysen av protokollen visade att tre centrala komponenter bygger upp 
KASAM-begreppet. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Har man hög 
grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har man en hög KASAM (Antonovsky, 
2005, s. 43). 
 
Studiecirkeln som pedagogisk modell 
Gunnar Hirdman deltog 1918 i bildandet av Aros-gården i Västerås och var under 1930-talet 
riksstudieledare i ABF. Hirdman ansåg, att det var viktigt att ledaren upprätthåller ett visst 
mått av auktoritet, men inte genom att försöka sätta sig över deltagarna, framstå som 
överlägsen eller nedlåtande; ”Auktoritet upprätthålles icke av ängslig månhet om värdigheten  
och ofelbarheten. Den gagnas snarare av öppen frimodighet och en nypa självironi” 
(Hirdman, citerad i Karlsson, 2007, s. 129). 
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Karlsson sammanfattar Gunnar Hirdmans cirkelmetodik enligt följande: 
• Självverksamhet före, under och efter cirkelsammankomsten 
• Ledaren som ansvarig för alla deltagares delaktighet 
• Det utvecklande och reflekterande samtalet 
• Vikten av att gruppen arbetar efter en på förhand uppgjord studie- och arbetsplan. 
 
Hirdman förordar en pedagogik baserad på erfarenhet, där nya kunskaper kunde utvecklas i en 
skapande dialog. Enligt Karlsson hamnar Hirdman mycket nära den brasilianske pedagogen 
Paulo Freires frigörande dialogpedagogik (Karlsson, 2007, s. 130). Sådana exempel kan 
hämtas från verksamheten på en folkhögskola, vid målning under handledning, i matsalen  
m m: 
 
”Alla våra bilder som vi skapar, är våra egna bilder. Det är viktigt. De speglar oss själva, vad 
vi känner och tänker. Bara vi vet vad bilden betyder, upplevelsen av det är fantastiskt! Om vi 
sedan vill, kan vi välja att få andra människors syn på våra bilder. Detta kan vara ännu mer 
spännande” (Denovan, Holgersson, Isaksson, 2007, s. 14). 
 

3.4 Läsförmågans utveckling 
Utvecklingen av läsförmågan börjar för de flesta redan i den tidiga barndomen genom 
påverkan av omgivningen. Läsförmåga är en kulturell företeelse (Høien & Lundberg, 1999,  
s. 44). Barnen ser syskon och vuxna läsa och förstår att detta är något som alla behöver kunna. 
Högläsning för barnen förekommer idag i de flesta svenska familjer. Men till skillnad från 
utvecklingen av talspråket, som sker mer eller mindre automatiskt och av naturlig 
nödvändighet, krävs det också någon form av undervisning (direkt eller indirekt) för att 
läsförmågan ska utvecklas positivt. 
 
Høien och Lundberg (1999, s. 44 ff.) beskriver, med utgångspunkt i ett flertal teorier om 
läsförmågans utveckling, fyra stadier som de flesta går igenom i sin läsutveckling (men 
kanske inte alltid i samma ordning): 
 

1. Pseudoläsning 
2. Det logografisk-visuella stadiet 
3. Det alfabetisk-fonologiska stadiet 
4. Det ortografisk-morfemiska stadiet 

 
För att läsningen ska fungera perfekt växlar läsaren mellan det tredje och fjärde stadiet. Den 
alfabetisk-fonologiska läsningen tar vi till när vi stöter på problem i form av okända eller 
konstigt stavade ord. Det fjärde stadiet innebär att vi inte behöver läsa varje ord i detalj (eller 
avkoda) utan vi ser direkt vilket ord det är. Dyslektiker och individer med vissa typer av läs- 
och skrivsvårigheter når inte alltid det fjärde stadiet och läser därför ofta långsamt och med 
stor möda, då de saknar en sådan förmåga att direkt känna igen ord. Den mödosamma 
läsningen gör att de inte känner någon glädje i att läsa och deras erfarenhet av skönlitteratur 
blir begränsad. De lär sig därmed tidigt att undvika att läsa, och läser bara sådant de måste. 
Deltagarna i Perssons (1994) undersökning gick i årskurserna 5 och 8 och de svaga läsarna i 
den gruppen beskriver just ett sådant beteende. De inser ändå, liksom flertalet vuxna med 
lässvårigheter (se t ex Eriksson-Gustavsson, 1997) att läsförmågan är viktig. 
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Läsförmågan är inte heller något som är fastställt en gång för alla – den utvecklas under hela 
livet. Ökande krav i samhället, både i yrkeslivet och i den mera privata sfären, har också lett 
till allt högre krav på läsförmågan hos vuxna. Eriksson-Gustavsson (2002) beskriver de 
problem som kan uppstå när kraven överstiger individens läs- och skrivförmåga. Men hon 
beskriver också de ”coping-strategier” som individerna tillägnar sig för att klara av det 
dagliga arbetet. Dessa strategier kan vara antingen undvikande eller bearbetande, beroende på 
situationen, men kräver mycket energi och engagemang. Detta innebär också att individen 
inte alls – eller i liten utsträckning - ägnar sig åt läsning på fritiden (upplevelseläsning), om 
det inte är nödvändigt. 
 
Men utvecklingen av läsförmågan kan givetvis också ta en annan och positivare vändning. 
Detta ges exempel på i en studie av tonårsflickors läsning (Ulfgard, 2002). Flickorna fick 
under två år möjlighet att läsa och diskutera romaner som de valt själva. Deras fritidsläsning 
och den läsning de ägnade sig åt i skolan var rätt frikopplade från varandra. De läste 
romanerna av lust men menade också att de lärde sig något om livet och sig själva genom att 
läsa dem. 
 
Läsning som aktivitet förutsätter en önskan hos läsaren att förstå en viss text. För att förstå 
krävs att man avkodar den givna texten. Avkodningen innebär att man identifierar och känner 
igen orden i texten. Den genomförda avkodningen resulterar i en tolkning, som i sin tur ger en 
förståelse av texten. En god läsare klarar av både avkodning och förståelse utan ansträngning. 
Taube (2007a) definierar Läsförståelse som Avkodning * Förståelse av språk * Motivation. 
Avkodning står för bokstavskännedom och förmåga att identifiera språkljud, hur läsaren 
känner igen ord och därmed läser flytande. Förståelse av språk handlar om att veta vad ord 
betyder och att känna igen dem i sitt sammanhang. Vid läsning krävs dessutom att man ska 
kunna koppla ihop det talade språket med det skrivna. Detta kräver koncentration och 
motivation förutom ett gott ordförråd och en god språklig förmåga som man får genom 
språkliga erfarenheter i barndomen.  
 
"Barn som vuxit upp tillsammans med vuxna som gett dem dagliga bevis på att de är älskade 
och betydelsefulla är bättre rustade att möta de krav på koncentration och uthållighet som den 
första läsinlärningen kommer att innebära" (Taube, 2007a, s. 24). 
  
Positiv förstärkning ger tillfredsställelse och motivation att träna vidare. En positiv 
träningssituation av läsning/inlärning, borde därmed kunna ge en ökning av förmågan. Det 
innebär, att inlärningsmiljöns utformning är av avgörande betydelse och därmed är det också 
viktigt att ta fram sådana positiva miljöer (Taube, 2007b , Madison, 2007).  
 

4. Seniorgruppen på folkhögskolan 
 
För att beskriva den grupp av åtta kursdeltagare av totalt 72 i seniorgruppen och den kontext, 
som utgör deras nuvarande vardag, behövs en gemensam referensram (Tankemodell bil. 2). 
Folkhögskolan erbjuder följande kurser: Allmän linje åk 1-3, Naturvetenskaplig 
påbyggnadskurs, Allmän grundkurs, Seniorkurs, Nyckelkurs, Bild och Form, 
Fritidsledarutbildning åk 1-2, Administration i vården åk 1-2, Behandlingspedagogutbildning 
åk 1-2, Sommarkurser, Kortkurser (ex strövtåg i hembygd).  
Intervjupersonerna är födda mellan 1926 och 1940. Som senior behöver man inte arbeta för 
sitt levebröd, men man behöver leva i ett socialt sammanhang. När detta sammanhang bland 

Sida 12 av 43 



annat består i en seniorkurs på en folkhögskola, får livslångt lärande en mer konkret innebörd 
än i många andra sammanhang. Seniorgruppen har både bildning och ett yrkesliv att relatera 
till i sina studier. Det berikar livet och studierna. 
 
Förhållningssättet i seniorgruppen är positivt bekräftande, agape, där deltagarna tar stort 
ansvar för sitt lärande. Agape står för: att lyssna för att förstå, erbjuda möjligheter. 
Ledarskapet är situerat. Ledarskapet utmärks av en betydande känslighet för situationella 
villkor och förutsättningar. Föreläsningar, seminarier tillsammans med skolans kursdeltagare, 
ledda av skolans lärare och kursdeltagare, är en viktig del av kursuppläggningen. Kunskap 
från t ex aktuell vetenskap kommer till användning i de olika kurserna. Deltagarperspektivet 
är viktigt för att fånga motivation och behov. Folkhögskolan utgör i sociokulturella termer en 
social praktik. 
 
Det är i det sociokulturella perspektivet (se figur 1, s. 9) vi återfinner seniorgruppen, som 
genom sin uppsättning av strategier för planering, delaktighet, genomförande, 
kulturöverföring och gemensam social praktik utvecklar en gemensam diskurs; exempelvis 
genom målarkurs (estetisk verksamhet), litteraturstudier med samtal, datakurs, 
samhällskunskap, aktuell vetenskap, historia, religion, föreläsningar (gästföreläsare/ 
kursdeltagarna själva) om t ex Evert Taube, dialekter, Omberg, trollsländor m m samt 
studieresor. Ett exempel är en studieresa till Stockholm, där Prins Eugens Valdemarsudde och 
Nationalmuseum besöktes. Seniorerna har dessutom ställt ut sina konstverk i två utställningar 
i en intilliggande stad. 
 
Att presentera ämnen och teman med intressant innehåll för kursdeltagarna blir den motor 
som samverkar med deltagarnas olika livserfarenheter i lärprocessen. Varsamhet och respekt, 
lyssnande och demokrati, är nyckelord i det pedagogiska arbetet. På detta sätt kan då 
deltagarnas olika erfarenheter och bakgrund bidra till en gemensam grund för trygghet men 
också till att skapa den kritiska massa där kunskapande försiggår (Gredler, 2005, s. 3). Genom 
att skapa trygga situationer och miljöer, skapas processer inom människan, som leder till ökad 
motivation att utforska det hon inte känner till. Genom delaktighet i processen och 
ömsesidighet i relationen, utvecklas tryggheten.  
 
Seniorgruppen har sin undervisning förlagd till tre dagar per vecka. Seniorgruppen bidrar med 
sin livserfarenhet, sin trygghet och sitt kunnande, vitaliserande goda humör och positiva 
inställning till livet. Temastudierna kan liknas vid ett smörgåsbord. Kursdeltagarna har 
erbjudits att en eftermiddag i veckan delta i teman t ex ledarskap, mental träning och 
stresshantering, fågelskådning, astronomi, hembygd, jakt, hästar, Barn i världen, 1900-tals 
design, keramik, målning, drama, kör, gitarr, musikgrupp, sömnad, stickning och virkning, 
bordtennisturnering, friskvård, simning, friluftsliv, engelska, film, matematik, släktforskning.  
 
På skolan sker även undervisning i Svenska som andra språk (Sv 2) och Skriv- och lästräning 
(SOL) i samverkan. Portfoliometoden, såsom Karin Taube uttrycker den, ingår i den 
pedagogiska verksamheten på skolan. Portfoliometoden tillsammans med regelbundet 
återkommande traditionella test och läsövningar säkrar kvaliteten i undervisningen (Taube, 
2001, s. 74). Det är i denna situation som livsberättelserna har kommit till. 
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5. Metod 
 
Till min förförståelse för fenomenen läsning och skrivning hör att jag redan som barn, från 
och med 1960, fick inblick i klassbibliotekens och materialrummens skatter i form av böcker, 
planscher och kartor, då jag ibland fick hjälpa min far på sommarlovet att inventera. Han var 
tillsynslärare på Tornhagsskolan, Statens Försöksskola i Linköping, där Eve Malmquist var 
rektor med Skolöverstyrelsen som huvudman. Eve Malmquist, läsforskare och pedagog, 
installerades som Linköpings Universitets förste professor 1969. Min far arbetade sedemera 
som rektor för Särskolan i Linköping. Flera av de lärare som tjänstgjorde på Statens 
Försöksskola fick jag som lärarkandidat förmånen att möta 1972-1974, då de i egenskap av  
metodiklektorer undervisade vid Lärarhögskolan i Linköping, Pedagogiska Institutionen. De 
undervisade i ämnesmetodik för svenska, engelska, matematik, orienteringsämnen 
(samhällsorienterande; samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturorienterande; 
naturkunskap, geografi, biologi, kemi, fysik). Varje ämne hade sin pedagogik/metodik, så 
även estetisk verksamhet; musik, bild och form, gymnastik/idrott. Svenska som andra språk 
(Sv 2), Lågstadiets metodik och Läsinlärning ingick i pedagogik/metodik. Flera av 
metodiklektorerna var även framstående läromedelsförfattare. Efter min lärarutbildning 
arbetade jag vid Ekhaga, ett centrum för habilitering och rehabilitering under ledning av 
överläkare Anna Greta Malmström-Groth, med Regionsjukhuset i Linköping som huvudman.  
 

5.1 Livsberättelse som metod 
Livsberättelser handlar om att dokumentera människors liv och verksamhet. Dessa berättelser 
har sedan använts för att beskriva olika gruppers villkor i samhället. Ett annat perspektiv kan 
vara att sätta människors erfarenheter och synsätt i fokus. Avsikten med detta arbete är att 
genom intervjuer samla information om åtta seniora kursdeltagares uppfattningar om hur 
deras liv gestaltat sig och hur utvecklingen av läsförmågan bidragit till att forma deras liv 
(Goodson, 1996, s. 13, 57). I livsberättelser är det den intervjuades minnen, värderingar, 
åsikter i berättelseögonblicket som utgör underlag. Det är berättarens eget perspektiv som 
kommer fram (deltagarperspektiv) (Ahlstrand, Eriksson-Gustavsson, Persson, 2008, s. 194). 
 
När det gäller citaten har det varit min avsikt att låta läsaren komma nära och själv få lyssna 
till intervjupersonerna, höra deras röster, känna deltagarens perspektiv. Citaten är ordagranna 
och har verifierats av intervjupersonerna. Autenticiteten framträder tydligare när citaten 
presenteras i sin helhet, ibland flera röster efter varandra i en följd. Till vägledning för läsaren 
knyts citaten sedan ihop till en helhetsbild. 
 

5.2 Urval 
I studien har åtta deltagare i seniorgruppen delgett mig sina livsberättelser. Intervjupersonerna 
är födda mellan 1926 och 1940 och har frivilligt erbjudit sig att medverka i intervjuerna. 
De har under sitt yrkesliv arbetat som t ex lärare, yrkesvägledare, hemmafru, lantbrukare och 
säljare. 
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5.3 Genomförande 
Jag hade besökt seniorgruppen vid ett tidigare tillfälle. I samband med en miniutställning av 
läroböcker från 1900-talets början berättade jag om läroböcker från deras egen skoltid. 
Seniorerna samtalade med varandra i mindre grupper om läsning och böckerna. 
 
Jag hade tidigare formulerat frågorna 1-11 (bil. 1) och med åtta personer genomfört intervjuer 
om läsning. Dessa intervjuer är bearbetade och kategoriserade enligt fenomenografisk metod 
(Larsson, 1986). Detta kan anses utgöra en pilotstudie, som jag redovisat i en kursuppgift, i en 
tidigare kurs. 
 
Frågorna 1-11 formulerades tillsammans med min första intervjuperson i pilotstudien. Denna 
person var Senior, född 1916, men hade i sin profession arbetat vid dator sedan 1972 för en 
myndighet och var van vid att formulera och besvara frågor. Frågorna föddes efterhand som 
intervjun framåtskred, fråga för fråga. Frågorna bedömdes ha relevans för förståelse av en 
persons upplevelse av läsning. Samma frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Frågorna 
har ställts till varje intervjuperson och min bedömning är att intervjupersonerna skulle ge 
uttryck för samma uppfattning till någon som ställer samma frågor som i frågeguiden. 
 
Vi har vid intervjuerna befunnit oss i en lugn vrå i biblioteket, i två blå fåtöljer. Frågorna 1-11 
utökades med frågorna 12-15, samt i samråd med intervjupersonerna tillkom frågorna 16-19. 
(Se frågeguiden bil. 1). Seniorerna har själva fört intervjun framåt, då de ställt frågorna ”till 
sig själva”. De har läst upp frågan högt, reflekterat över den och sedan själva besvarat den. 
Det har under reflektionen framkommit flera frågor och dessa har också besvarats. Samtalen 
kan betecknas som förtroliga. Seniorerna uppvisar en förtrogenhet med sin kurs. De tillhör en 
kurs med 72 deltagare vid folkhögskolan. Intervjupersonerna har fått fiktiva namn i denna 
uppsats. I analysen av svaren blev mönstren synliggjorda och teman framträdde.  
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5.4 Bearbetning och analys 
Analys 
Vid analys av svaren har två grupperingar identifierats. Den ena gäller barndomen – den 
första skoltiden, den andra gäller seniorgruppen - den mogna människans bildning. Jag vill 
gärna betrakta det som två vågskålar med en balanspunkt, som utgörs av livsperspektivet. 
Frågorna har fördelats under dessa tre övergripande teman. Temaindelningen är 
inspirerad av den metod för kategorisering, som Staffan Larsson beskriver i sin bok om 
Fenomenografi (Larsson, 1986, s. 36): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livsperspektiv 

Den mogna 
människans bildning, 
Lärprocessen

Barndomen och 
skoltiden, 
Läsningen 

Figur 2. Livsperspektiv balanserar mellan Barndomen och skoltiden, Läsningen och Den mogna människans bildning, Lärprocessen 
Livsperspektiv 
17. Livsperspektiv 
19. Livskamrat 
Barndomen och skoltiden 
3. Hur skolan var? Första fröken? 
4. Hur Du lärde Dig läsa? Av vem? 
5. Vilka läseböcker 
6. Vilka andra böcker läste Du? 
Seniorgruppen – den mogna människans bildning 
7. Vilken betydelse har det att kunna läsa? 
8. Har Du något råd till en person som vill ”skaffa nå´n läsning”? 
9. Hur vill Du (ville Du) läsa? 
12. Vad har Seniorgruppen för betydelse för Dig? 
14. Reflektion? 
15. Var är man då, när man reflekterar? 
16. Råd. 
18. Lärprocess 
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5.5 Etiska överväganden 
Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antogs i mars 1990 
av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). De gäller 
tills vidare även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Syftet 
är att ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. De är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
I livsberättelser är det den intervjuades minnen, värderingar, åsikter i berättelseögonblicket 
som utgör underlag. Det är berättarens eget perspektiv som kommer fram. Jag har försökt 
hålla mig nära resultatet vid analysen. 
 
Informationskravet;  ”Forskaren skall informera deltagarna om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte. Det innebär att deltagarna får information om vilken uppgift de har i 
projektet, vilka villkor som gäller för deltagande, att deltagandet är frivilligt och att 
medverkan kan avbrytas av deltagaren. I samband med intervjuer fordras i princip 
förhandsinformation.” 
 
Jag besökte intervjupersonerna vid ett tillfälle innan intervjuerna genomfördes. Vi samtalade i 
mindre grupper om frågorna och diskuterade innehållet.  
 
Samtyckeskravet ”gäller alltid vid undersökningar med aktiv insats av deltagarna. Forskaren 
skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.”   
 
I studien har åtta deltagare i seniorgruppen delgett mig sina livsberättelser. Intervjupersonerna 
har frivilligt erbjudit sig att medverka i intervjuerna. 
 
”Deltagarna skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta.” 
  
Vi har vid intervjuerna befunnit oss i en lugn vrå i biblioteket, i två blå fåtöljer. I samråd med 
intervjupersonerna tillkom frågorna 16-19 (Se frågeguiden bil. 1). Intervjupersonerna har 
själva fört intervjun framåt, då de ställt frågorna ”till sig själva”. De har läst upp frågan högt, 
reflekterat över den och sedan själva besvarat den. Det har under reflektionen framkommit 
flera frågor och dessa har också besvarats. Samtalen kan betecknas som förtroliga. Intervju-
personerna har fått fiktiva namn i denna uppsats. 
 
”Beroendeförhållanden bör inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersöknings-
deltagare eller uppgiftslämnare.” 
 
Jag har själv ingen undervisning i den grupp som deltar i undersökningen. 
 
Konfidentialitetskravet; ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.”  
 
Samtliga uppgifter förvaras i låst utrymme. 
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Nyttjandekravet; ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” 
 
De insamlade uppgifterna används enbart för denna undersökning, och i uppsatsen har 
personerna fått fiktiva namn. Resultatet kommer att göras tillgängligt för intervjupersonerna. 
De utskrivna intervjuerna har stämts av med respektive intervjuperson efter utskrift.   
 

5.6 Metoddiskussion 
En svårighet med livsberättelsemetoden kan vara att genomföra en korrekt 
kategorisering/indelning i teman; det är svårt att hitta teman som inte överlappar varandra, 
eftersom de intervjuade talar ganska fritt kring de frågor som forskaren ställer. Ett sätt att 
kvalitetssäkra arbetet är att låta flera lärare granska kategoriseringen/indelning i teman för en 
viss tillförlitlighet, reliabilitet i bedömningen (Linde, 2003, s. 23 , Airasian, 2005, s. 14). 
 
Under arbetets gång har en kvalitetssäkring genomförts. Stor noggrannhet har beaktats. 
Intervjuerna har nedtecknats vid samtalen och bearbetats samma dag. Bandspelare användes 
inte, eftersom de intervjuade inte ville det. De menade att de inte skulle ha lämnat samma 
information om samtalen bandats. De har i förväg utlovats anonymitet. Återkoppling har skett 
med samtliga åtta seniorer vid ett möte, vid vilket var och en fick läsa sin utskrivna intervju. 
De har på så sätt verifierat innehållet i sina berättelser. De ansvariga lärarna för seniorkursen 
har verifierat kategoriseringen av svaren och indelning i teman. 
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Översikt över analysresultaten 
Frågor Övergripande teman Underteman Innehåll 
Nr 1, 2, 10, 11 6.1 Person-beskrivningar   
Nr 3 6.2 Barndomen och 

skoltiden, Läsningen 
6.2.1 Skolan Första fröken 

Minnet av kulturarvet 
Förhållningssätt 
Omvärlden 

Nr 4-6  6.2.2 Läsningen När jag lärde mig läsa 
Hur jag lärde mig läsa 
Av vem 
Vad jag läste 

Nr 7-9 
 
 
 
 

6.3 Den mogna människans 
bildning, Lärprocessen 

6.3.1 Läsningen 
som källa till 
kunskap och 
förnöjelse 

Betydelsen av att kunna läsa 
Råd till andra om läsning 
Läsbeteende 

Nr 12  6.3.2 
Seniorgruppens 
betydelse 

KASAM 
Vi-känsla, Sammanhållning 
Samhörighet/livskamrat 
Delaktighet 
Coping 

Nr 13-16, 18  6.3.3 Arvet Generationsöverskridande 
kunskapsöverföring 
Hembygden och jordearvet - 
kulturarvet 
Folkrörelserna 

  6.3.4 Miljön Barnet i miljön 
Kreativitet och gränslöst 
tänkande 
Läkande språk 
Naturens och miljöns 
grundfundament 
Faktorer i lärandemiljön 
Tillitens betydelse 
Öppna sinnen 
Byggnadsställningar/Scaffolding 
Ledarskap 
Närmaste utvecklingszonen 

  6.3.5 Att vara 
människa 

Människoetik 
Inlevelse, förståelse, respekt 
Människan sedd som individ 
Bemötande 

Nr 17, 19 6.4 Livsperspektiv 6.4.1 
Levnadshistoria, 
livsberättelser 

 

  6.4.2 Livsfilosofi Bemötande 
KASAM 
Coping – livsgnista 
Kulturarv 
Livskamrat 
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6. Resultat 
 
Resultatkapitlet inleds med en personbeskrivning av var och en av intervjupersonerna, med 
fiktiva namn. Nästa avsnitt behandlar ”barndomen och skoltiden”, den vänstra vågskålen i 
figur 2. Sedan följer ett avsnitt som behandlar ”den mogna människans bildning”, den högra 
vågskålen. Resultatkapitlet sammanfattas under rubriken Livsperspektiv, som utgör själva 
balanspunkten mellan vågskålarna. 
 

6.1. Personbeskrivningar 
ANNA 
Anna föddes 1940 och växte upp mitt i storstan. I de smala gränderna bodde mest fattigt folk då, även om det 
fanns lite finare folk i husen på huvudgatan. Idag kostar lägenheterna, i det här området, hur mycket pengar som 
helst. Det är annat folk där nu, men husen är fortfarande desamma. I gränderna var det trångt både ute och inne 
på den tiden. Man kände igen folk och hälsade på varandra. Där fanns konditori, tobaksaffär och grossisthandel 
och en berömd krog. Intill den närbelägna skolan fanns en lekplats med gungor, karusell, sandlåda och liten 
damm. Anna gillade att bygga och greja, hon gjorde båtar av balsaträ, skruvade och konstruerade. Och så gillade 
hon att lägga pussel – det gör hon än idag. Visst kunde de springa omkring och leka, men det fick de egentligen 
inte. Under uppväxten skaffade familjen hund. Somrarna tillbringades på olika ställen, i skärgården eller på 
landet. Anna och hennes 5 år yngre bror hade en barnflicka, som sedan gifte sig med en bonde och dit kunde 
barnen komma under skolloven. Nu skulle hon inte kunna tänka sig att flytta tillbaka till storstan, även om hon 
har både mor och bror där. 
 
JOHAN 
Johan är född 1936 i en liten by, där han bodde tills han var 16-17 år gammal. Det var en annan värld då. Ett 
tydligt barndomsminne är när de fick radio hemma 1945. Tidning hade de inte heller, så det fanns inte så mycket 
information om världen utanför hembyn. Det talade ordet, berättelserna, betydde så mycket mer. Det kunde vara 
långa, långa kalas när det gavs tillfälle att berätta. Om kalaset var på en stor bondgård, där det fanns gott om 
plats, så hände det att folk fick ligga över. Musiken har också spelat en stor roll i livet. 
 
LISA 
Lisa föddes 1934. Hon hade 2 äldre syskon, födda 1924 och 1926. De är döda nu, men Lisa har en yngre syster, 
som hon träffar några gånger om året. Lisa lyssnar mycket på musik och tycker om att gå på operett. 
Hon brukar även åka med någon av sina väninnor på julkonserter och SPA. Lisa har bott i sitt hus i 42 år. 
Musikintresset grundades tidigt i livet, hemma fanns en tramporgel. Lisa och hennes lillasyster fick ta lektioner, 
så hon kan läsa noter. Lisa har ett litet instrument och ibland tar hon fram psalmboken, för att spela och sjunga. 
Hon berättar, att på ett av hennes brudtelegram hade musikläraren skrivit ”Pianolektionerna börjar på Onsdag”. 
 
DAG 
Dag föddes 1929, som fjärde syskon i skaran. De första syskonen var alla flickor. Mamman skrev ofta brev till 
sin egen mor. Dessa brev kunde sedan barnen ta del av och fick på det sättet reda på hur de haft det. Dag 
berättar, att mamman var så glad att ha fått en pojke, så han var lite av ett önskebarn. Familjen flyttade till en 
mindre stad, eftersom fadern fått plats på ett slakthus i staden. Föräldrarna bodde på samma gård i 35 år, där Dag 
skötte om blommorna i trädgården. Han var mycket intresserad av musik och sång. I samband med sin 
utbildning vid en folkhögskola, väcktes hans intresse för teater. 
 
PER 
Per föddes 1933. Första skoltiden upplevde han som mycket sträng. I tredje klass fick Per en snäll fröken. Då 
blev det lite bättre. Per är intresserad av motorsport, särskilt motorcykeltävlingar. Han läser gärna tidningar och 
använder datorn till att hålla sig ajour med händelserna ute i världen. 
 
MALIN 
Malin föddes 1936 och växte upp i en liten by på landet, utanför en mindre stad. Där fanns en kyrkskola och 
pappan var kantor i församlingen. Malins uppväxt präglades av att pappan var en officiell person i byn. I hemmet 
var musicerandet en naturlig del. Malin gick i läroverk i staden och hade långa skoldagar, som inklusive resor 
varade från klockan sju på morgonen till klockan 5 på kvällen. 

Sida 20 av 43 



 
 
GERD 
Gerd är född 1926 i en mellansvensk småstad. Hon betraktar sig som småstadsbarn. Hon tycker om att gå på 
konserter och lyssnar gärna på dansbandsmusik och visor. Hon har ett stort intresse för att läsa och en av hennes 
favorittema är historiska romaner. Ser sig själv som glad och utåtriktad. Gerd uppskattar att samtala med 
invandrare. De visar respekt för äldre människor. Gerd är intresserad av hur människor beter sig. 
 
ROGER 
Roger föddes 1936 på ett lantbruk i X-land. Familjen hade husrum och bröd även under kriget, så familjen 
behövde inte frysa eller svälta. Däremot var det ju ransonering på de flesta varor. Roger hade 2 km till skolan 
och det blev att gå tur och retur i ur och skur. Roger hade stort intresse för musik, populärmusik från 30-talet. 
Han är också filmintresserad och minns med glädje filmer, med bland andra Sickan Carlsson. 
 
Dessa personbeskrivningar har många gemensamma drag. Intervjupersonerna var alla barn 
under andra världskriget. Deras vardag under sex-sju år av barndomen präglades av 
ransoneringskort, mörkläggningsgardiner, brist på information och oro för vilken framtid, 
som fanns att möta. Det fanns trots detta ett stort mått av trygghet och känsla av sammanhang. 
Lokalsamhället fanns i både storstad och småstad, även landsbygd. Ett samhälle där känslan 
av sammanhang, KASAM (se s.10), fanns med som en naturlig del i samhällslivet. 
Musikintresset verifieras av flertalet av intervjupersonerna och beskrivs med mycket positiva 
ord. Radions betydelse finns också representerad i intervjuerna, världen öppnades och 
informationen om vad som hände kunde nå ända in i hemmen. Återuppbyggnaden efter kriget 
och den tillväxt som uppstod i ekonomin bör ha stärkt den kollektiva självkänslan och 
naturligtvis även den personliga självkänslan och identiteten. 
 

6.2. Barndomen och skoltiden 
Under denna rubrik har fråga 3-6 behandlats (bil. 1). Syftet med detta tema är att skapa en 
bild av förhållanden och skeenden, som definierat de villkor, under vilka intervjupersonerna 
skapat sitt förhållningssätt till att lära och byggt sin kompetens i att kunna läsa. Frågorna ”Hur 
var skolan ?”, ”Första fröken?”, ”Hur lärde Du dig läsa?”, ”Av vem?”, ”Vilka läseböcker?”, 
”Vilka andra böcker läste Du?” är frågor, som aktiverar minnesbilder, som ligger 60-70 år 
bakåt i tiden. 
 
6.2.1 Skolan 
Vid analysen av fråga 3 framkom följande teman: Skolan, Första fröken/läraren, Minnet 
av kulturarvet, Förhållningssätt, Omvärlden. 
 
Hur man upplevde skolan var ofta beroende av, eller en spegling av hemsituationen. Om man 
i hemmet var positiv till skolan, visar även intervjupersonerna en positiv grundinställning till 
skolan. 
 
”När det ringde in stod man vid sin bänk. Det var ordning på den tiden, på ett annat sätt. Läraren var 
auktoriteten. Det var inte fråga om att inte lyda.” (ANNA) 
 
Skolan var en viktig plats för de första sociala kontakterna för barnen, utanför den egna 
familjens nätverk och sociala kontaktnät. 
 
”Vad jag kommer ihåg mycket av det var de här rasterna när man satt på de där långbänkarna och åt vår matsäck. 
Vi jämförde pålägget, de som var från bondgårdarna hade stekt ägg, stekt ägg var väldigt exklusivt. Det hände 
att vi bytte med varandra.” (JOHAN) 
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I skolan mötte barnen böcker, böcker som berörde människor och som handlade om deras 
egen verklighet. Böcker som hjälpte människor att sätta ord på sin egen verklighet. De 
böckerna blev populära. 
 
”Han (Victor Haak) gav ut ”Glae mänsker”, den var mycket omtyckt. Det var så att man hade inte mycket 
böcker i hemmen, men den ville dom läsa mina föräldrar, den berörde. Det här var nånting utöver det vanliga, 
det ville man läsa. (JOHAN) 
 
 
Minnet av kulturarvet och hembygden var viktiga faktorer. I intervjuerna beskrivs hembygden 
och känslan för den med mycket känsla. Hembygden och den sociala kontexten hänger nära 
samman på ett sätt som den inte gör idag.   
 
”Min pappa var kantor också. Han arbetade 7 dar i veckan. Att va en sån där officiell person. Det fanns ingen 
präst där. (I X.) Den lärde. Förmyndare. Han var bara 29 år när han kom in i Barnavårdsnämnden. Det var krig 
sen. Det var honom de vände sig till. Det fanns ingen adel. Han var den enda som hade boklig bildning.” 
(MALIN) 
 
Förhållningssätt och medvetet utarbetade strategier utvecklas tidigt i barndomen, för att man 
ska klara av de situationer man ställs inför. Det gäller både i hemmet och i skolan. Skolan var 
mycket regelstyrd och respekten för lärare och ledare var stor. 
 
”Jag har mött ganska många svårigheter. Det bästa sättet att komma över är att glömma. Jag var utsatt så 
mycket.” (DAG) 
 
”Om det hade funnits mobbing på den tiden så tror jag att det var så. Det berodde på att jag inte hade nån pappa. 
Jag har tänkt på det efter. Hon förstod nog inte min situation. Det gjorde att jag var alltid rädd. Ex. 5-an. Vi 
skulle skriva uppsatser. 3 ämnen. Vi hade fått veta ämnena i förväg. Det kom andra ämnen. Jag kunde inte tänka 
om, så jag skrev om det jag hade tänkt. Det blev fel. Så fort jag ska pröva nånting så kan jag inte tänka om.” 
(LISA) 
 
Ändå fanns det utrymme för ”egna lösningar”, exempelvis vid behov av extra tid i skolan. 
 
”Jag gick gärna dit den dan också (den lediga dan) och satt i ett hörn.” (JOHAN) 
 
Beskrivningen av omvärlden var under och efter kriget påverkad av både krigshändelser och 
återuppbyggnadsarbete. Ekonomiska bekymmer fanns på både nationell och lokal nivå. 
Nyhetsflödet var knapphändigt och fortfarande var det berättade ordet människors 
huvudsakliga informationskälla. 
 
”Det var en annan värld då, vi hade inte radio förrän 1945. Tidningen hade vi inte heller, det fanns inte så 
mycket information. Det berättade ordet betydde så mycket mer.” (JOHAN) 
 
 
6.2.2 Läsningen 
Frågorna 4-6 gällde läsningen. Även om frågorna inte helt var formulerade så, visade sig 
svaren i stor utsträckning kretsa kring de didaktiska frågorna: När? Var? Hur? Vad? Vem? 
Om en person får frågorna ”Hur lärde du dig läsa?” och ”Av vem?” går tankarna långt 
tillbaka till barndomen. Alla Intervjupersoner har klara minnen av hur det gick till när de 
lärde sig läsa. Det verkar vara en betydelsefull händelse i en människas liv. Trots att många år 
har gått, ett helt liv har levts, finns klara minnesbilder kvar, även av var man lärde sig läsa. 
Oftast var det i skolan man lärde sig läsa. Ibland fick man hjälp från sin mamma eller pappa. 
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”Det lärde man sig i skolan. Man satt och ljudade bokstäver. Far ror. Mor är rar. Folkskolans läsebok. Fröken X, 
en ogift äldre dam. Hon doftade 4711, parfym.” (ANNA) 
 
”Man lärde sig alfabetet och genom att skriva då. Det hänger ju ihop att läsa och skriva. Kan jag inte läsa så kan 
jag inte skriva heller.” (ROGER) 
 
På frågan ”Vilka läseböcker” man använde, svarar intervjupersonerna Folkskolans läsebok, I 
Önnemo och Sörgården. Under frågan om ”Var?” man läste framkommer att bibliotek och 
skolbibliotek var viktiga platser för läsning. 
 
”Jag kunde väl läsa en del hemma. Skolan hjälpte mig inte. Skolbibliotek fanns, då kunde man låna. Där har jag 
varit en del (på biblioteket).” (PER) 
 
När det gäller andra böcker än skolböcker märks framför allt Astrid Lindgrens böcker och 
veckotidningar som Allers och Allas Veckotidning, som fanns i många hem på 1940- och 50-
talen. 
 
Intervjupersonerna svarar enligt följande på frågan ”Vad?” man läser: 
 
”Mycket hästböcker. Böcker om djur. Skönlitteratur. Deckare var jag inte så förtjust i. I början läste man Kalle 
Anka. Allers, det fanns Allers Veckotidning.” (ANNA) 
 
”Klassiska sagorna, typ sagoböcker, bröderna Grimms sagor. När man blev lite äldre ville man låna 
äventyrsböcker. Man öppnade flera skåp (i klassbiblioteket) efter hand.” (JOHAN) 
 
””Vill Du läsa” Alla, alla barnböcker. Jag fick tom Pippi Långstrump.” (MALIN) 
 
”Sen var det ”Tomtar och Troll” som jag läste. Mamma hjälpte mig. Östgöta Correspondenten, Tvåbladet. 
Sagoprinsessan ”Askungen” och ”Snövit” läste vi också som sagor.” (GERD) 
 
”Geografibok, Luthers lilla katekes, Gullivers resor, Allas Veckotidning och Allers.” (ROGER) 
 
Svaren pekar på att man hade en god kännedom om ”Hur man brukade göra”. 
Intervjupersonernas föräldrar var den första generation som fick någon form av 
grundutbildning. Man hade egen erfarenhet av att gå i skolan. Man ”visste” vilka böcker man 
skulle läsa, vilka sånger som skulle sjungas etc. I skolan visste lärarna hur de skulle lära barn 
att läsa. Barnen visste vilka regler som gällde och konsekvenserna var kända samt ej 
förhandlingsbara. Diskurstillägnan (Pedersen, 2007) kunde på det sättet tidigt bli en del av 
barnens utveckling. Läsutvecklingen i sig verkar ha varit beroende av hemmiljö i stor 
utsträckning. 
 

6.3. Den mogna människans bildning 
Den mogna människans bildning, den högra vågskålen i figur 2 (s.16), har delats in i Läsning 
och Läsbeteende, Lärprocess, Intervjupersonernas gemensamma kontext i seniorgruppen, 
samt Arv, Miljö – barnet i miljön och Tid. 
 
Fråga 7-9 behandlar läsning och lärande. Vid analysen framkom följande teman; Läsningen 
som källa till kunskap och förnöjelse: Betydelsen av att kunna läsa, Råd till andra om läsning 
och Läsbeteende. Under temat Läsbeteende identifierades Tid, Rum, Sätt = När/Var/På vilket 
sätt. Frågorna som ställdes var avsedda att ge intervjupersonerna möjlighet att själva 
reflektera över läsningens betydelse i deras liv. 
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6.3.1 Läsningen som källa till kunskap och förnöjelse 
Betydelsen av att kunna läsa 
Fråga 7, Vilken betydelse har det att kunna läsa? fokuserar på intervjupersonernas egen 
uppfattning och läsningens betydelse för dem själva. 
 
”Det har en oerhörd betydelse. Skulle man vara blind… Nej, läsa är väldigt viktigt i alla möjliga sammanhang. 
Man söker ju kunskap, om man inte kan läsa, så vet jag inte hur man gör.” (ANNA) 
 
Annas ord är starka, om man inte kan läsa, kan man inte söka ny kunskap. 
 
”Så blev det X Folkhögskola. Rektor X X. Vi hade honom i litteraturhistoria. Han väckte mitt intresse för 
böcker. Vi hade dubbeltimma. Vi hann bara sätta oss på en stol så ringde det ut. Folkhögskola betydde mycket 
för mig.” (DAG) 
 
”Det är ju en helt annan värld som öppnar sig för en. Jag var så nyfiken på att kunna läsa. Idag som pensionär 
har det ju väldig betydelse också. Historiska romaner, böcker, det tycker jag framför allt om. Herman Lindqvists 
framför allt. ”Katarina den stora”. Den skulle jag vilja läsa om igen. Man läser så många. Herman Lindqvist, det 
har jag nog läst allihop.” (GERD) 
 
”Stor betydelse. En betydelse är ju det att först får man undervisning i det svenska språket. Sen fick man ju bra 
språk i dem (böckerna). Läsning ger ju också vana vid språket, ordens betydelse och att man kan formulera sig. 
Blanketter, formulär, annan information. Nollställd. Jag vet inte hur man skulle klara sig. Då får man fråga 
grannen.” (ROGER) 
 
Läsning utvecklas under livet till ett sätt att skaffa sig bildning. Tillsammans med andra 
aktiviteter och kommunikation med andra ger läsningen en grund för att leva i ett kunskaps- 
och informationsorienterat samhälle. 
 
”Självklart, det är ju så självklart. Läskunnighet. Tidskrift, dator, TV. Hopplöst att inte kunna ta till sig några 
böcker eller tidningar.” (PER) 
 
Råd till andra om läsning 
Fråga 8, Har du något råd till en person som vill ”skaffa nå´n läsning”?, vill vidga 
reflektionen om läsningens betydelse till att gälla andra, vilka råd anges som väsentliga. 
Ett grundtema i svaren är, att det viktiga är att man läser, för då utvecklas man. Det spelar 
kanske inte så stor roll vad man läser, bara man gör det. Men svaren pekar också på de stora 
möjligheter det finns idag när det gäller att hitta läsmaterial. 
 
”Biblioteket, vänner, bokklubbar, bokcirklar. Då kostar det ju inte så mycket. Du vill läsa den, men du kan inte 
ha huset fullt med böcker.” (ANNA) 
 
”Det beror ju på vem personen är. Det bästa rådet är att man ska överhuvudtaget läsa.” (JOHAN) 
 
”Två exempel: Min pappa lät dem läsa serietidningar (om de hade svårt för att läsa). Då läste de i alla fall något. 
Jag hade som taktik, valfritt välja en bok och läsa den och behövde inte tycka om boken. De fick göra det på 
lektionstid, så att jag såg att de satt och läste. De kunde inte välja någon bok de läst tidigare.” (MALIN) 
 
Läsbeteende 
Fråga 9, Hur vill du (ville du) läsa?, är avsedd att ge en bild av miljö och former, där den 
egna läsningen blir av. Vilka faktorer spelar roll för att en person ska finna den ro och 
avskildhet, som i många fall är grunden för att läsning ska komma till stånd. 
Intervjupersonerna anger mycket gemensamma ramar för sin läsning. Behovet av lugn och ro, 
avskildhet för att reflektera är framträdande. En person anger, att det är enklare att sitta vid 
datorn och läsa, det är mer aktiverande än att sitta i en fåtölj. 
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”Jag tror att jag läser mest liggande. Det beror på vad man får tag i för bok. Att det ska vara tyst. Jag är nog 
ganska beroende av det. Det finns en del tjocka.” (JOHAN) 
 
”Jag har lite svårt att koncentrera mig på text. Intressant och tunn bok för att komma igenom den. Tyst runt 
omkring. Ingen annan underhållning samtidigt.” (ROGER) 
 
”Jag vill sitta i min stora mjuka fåtölj, tvärsöver så här (visar med handen i fåtöljen i biblioteket där vi sitter). Då 
jag är inne i en bra bok, då skyndar jag mig att städa så jag får sätta mig fort. Det var svårt att hinna läsa när 
barnen var små. Då hann jag inte läsa så mycket för det fanns inte tid helt enkelt.” (GERD) 
 
”Tyst läser jag. Jag ligger mest och läser. Jag kan också sitta. Jag vill ha tyst omkring mig och läsa tyst. Sitta på 
altan eller sitta i en solsäng är inte så dumt att läsa. Jag har så bra altan nu så.” (LISA) 
 
”Jag har två tillfällen när jag läser: I sommarstugan när jag sitter och solar. När jag sover dåligt, då hinner jag  
läsa så mycket. Jag ligger och håller i boken på nåt sätt. Så det går bra.” (MALIN) 
 
”Sittande eller i sängen. Tidningen sitter jag ofta i köket. Eller i soffan. Jag brukar alltid läsa en snutt, en stund 
innan jag släcker, så då läser jag lite i sängen.” (ANNA) 
 
Samtliga intervjupersoner känner till under vilka betingelser de kan uppnå en positiv miljö för 
sin egen läsning, en positiv utveckling av läsförmågan. 
 
 
6.3.2 Seniorgruppens betydelse 
KASAM 
I Seniorgruppen finns det gemensamma värderingar, en känsla av gruppidentifikation. 
Pedagogiken är upplagd utifrån en inriktning mot delaktighet i planering och genomförande. 
Den bidrar till att ge deltagarna tydliga mål och förväntningar. Det leder till att stämningen 
präglas av förutsägbarhet. I denna miljö får både lärare och kursdeltagare med jämna 
mellanrum en adekvat feedback. Såväl lärare som kursdeltagare sänder signaler och vet att de 
kommer att förstås, liksom de uppfattar de signaler som sänds till dem själva. Symbolerna är 
gemensamma; det finns ett gemensamt språk och en gemensam diskurs. Känslan av 
sammanhang, KASAM, infinner sig (Antonovsky, 2005). 
 
”Det är sällan man tar så bra beslut som när man började här. Det bästa i livet får man gratis, jag skulle nästan 
vilja säga att det är så det är. Går jag ensam hemma går tankarna som ett ekorrhjul. Här får Du något annat.” 
(JOHAN) 
 
”Jag var den enda där (på mitt arbete) som hade läst språk. Sen lärde man sig mycket av de människor som 
kom.” (GERD) 
 
”Jag kan bara älska en gång. Jag hade min vilja och min kunskap och stolthet. Jag var en gröna vågare från 40- 
talet.” (DAG) 
 
”Jag har lite svårt att leva i nuet också, med den stress med allt.” (ROGER) 
 
Seniorgruppen bildar ett nätverk för deltagarna och stärker deras känsla av sammanhang. 
 
Vid analys av Fråga 12, Vad har Seniorgruppen för betydelse för Dig?, framkom följande 
teman: Vikänsla, Samhörighet, Sammanhållning och Delaktighet. Som kursdeltagare i 
seniorgruppen medverkar man i att utforma sin egen kurs. Efter att under livet varit delaktig i 
många olika verksamheter och aktiviteter (familj, släkt, yrkesliv, föreningar) blir antalet 
diskurser begränsat, när pensionen faller ut, ansvaret klingar av. Att i det skedet få öppna en 
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ny arena, delta i en ny diskurs, är mycket viktigt för intervjupersonerna. De teman som växer 
fram ur svaren; vikänsla, samhörighet, livskamrat, sammanhållning, delaktighet och coping 
talar för det. 
 
Vi-känsla 
”Den betyder otroligt mycket. Jag får struktur på min vardag. Tider att passa. Träffa trevliga människor. Och sen 
lär jag mig alltid nånting nytt. Det håller de där små grå hjärncellerna i gång och det är viktigt. Vi fick lära oss 
att gå med stavar, det var första gången.” (GERD) 
 
”Den har stor betydelse. Man känner sig 10 år yngre. Självförtroende och självkänslan växer om man vågar säga 
nåt i gruppen, något vettigt. Nu har vi inget krav på oss (betyg). Jag ser det som en social betydelse. Jag har växt 
som människa, utvecklats. Jag ser det så i alla fall. Man vågar plocka fram och testa lite. Ex. kantor. Har som 
motto att alla kan sjunga. Det är trevligt och va i kören och medverka. Rösten, det är en del av kroppen som jag 
har glömt, bara tal eller sång.” (ROGER) 
 
Vi-känslan stärks av gemensamma aktiviteter och reflektioner. 
 
Samhörighet 
”Dels är det ju så att man träffar lite folk. Jag bor tillsammans med min handikappade X. Det är ett sätt att träffa 
folk. Här är det människor med lite vyer. Det här är helt annorlunda (än X). Nu är det kul. Måla och så, det har 
jag aldrig gjort förut. Det är nog bra för hjärnkontoret att få lite input. Man behöver träffa människor i samma 
ålder. Jag har jobbat som lärare i många år. Många har varit med om mycket saker. Man blir omhändertagen på 
ett sånt sätt som när ett barn kommer till skolan första gången. Man har känt sig väldigt välkommen. Det är fler 
som har sagt. Det finns heller ingen konkurrens. Det finns inga betyg. Sverige, skolan som det räknas efter 
(betygssystemet). Konkurrens mellan elever. Inga förhör, det är rätt skönt. Man väljer ämne efter intresse. 
När en konstnär målar en målning. Intressant att få det så likt man kan (kroki). Tolkaren kan få det till väldigt 
mycket olika saker. I vissa fall kan det vara så att man känner att det här vill jag berätta om, men då blir ju det 
naturligt.” (ANNA) 
 
Samhörigheten utvecklas genom aktiviteter baserade på intresse utan konkurrens mellan 
kursdeltagarna. 
 
Livskamrat 
Kursdeltagarna bygger tillsammans upp sin KASAM. Att dela detta med sin livskamrat 
stärker naturligtvis båda individernas KASAM och Copingförmåga (hur man hanterar sin 
situation). 
 
”Det finns raster och så också. En del har sin partner kvar, andra har inte det. Andningshål att träffa lite folk. Det 
krävs lite företagsamhet. Det är en blandning, en viss typ av människor som har gjort något i livet. Det krävs 
bara att du har ett rörligt intellekt och är medmänsklig.” (ANNA) 
 
”Hjärt-och lungräddning; Man ska ha gjort det så många gånger så att man vet hur man ska göra.” (JOHAN) 
”Det var en av praktikanterna som så småningom blev min fru. Jag kan bara älska en gång. Nu har vi varit gifta i 
50 år. Men vi har hållit ihop i alla fall. Min fru, hon var X-yrke i alla år. Vi klara oss.” (DAG) 
 
”Är man inte gift så kan man göra som man vill.” (MALIN) 
 
Medmänsklighet i relation till kamrater och livskamrater bidrar till utveckling av begriplighet 
och hanterbarhet.  
 
Sammanhållning 
”Under en lång period i livet tyckte jag om att läsa proletärförfattare, Ivar-Lo, Eyvind Johnson, i viss mån 
Vilhelm Moberg, Jan Fridegård. Visst har man tagit intryck av det man läst. Det blir aha-upplevelser. Det har 
betytt väldigt mycket säkert. Det är ju så olika epoker i livet. När man går här så får man så mycket influenser. 
Man får ett tips om en bok. Idag var det en man som har berättat och hänvisat till trollsländor. Det var två böcker 
som kom fram där. Det går inte att beskriva. Om jag jämför de här åren så har det nästan hela tiden blivit bättre. 
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Jag tror att det är väldigt många av oss som skulle känna oss vilsna om vi inte hade det här att komma till, var 
skulle man då få all den inspirationen ifrån. Jag har inte hört någon som har sagt något negativt om det här. Det 
bevisar att vi blir fler och fler. Det är så. 
Lärare B han gjorde en enkät om vilka yrken vi hade. Han delade ut ett papper om det sen. Många har varit 
lärare. Var hittar man en skolform som är så fantastisk som folkhögskolan?” (JOHAN) 
 
”Den är mycket viktig för mig. Jag började andra terminen här. Du förstår vilken sammanhållning. ”Vad roligt 
att Du är här.” Jag var nog borta tre terminer.” (LISA) 
 
Sammanhållningen liknas vid den sammanhållning som uppstår i en familj och är en källa till 
inspiration och nya influenser. Ensamhet och vilsenhet motverkas när man har en seniorgrupp 
att komma till, vilket bevisas av att gruppens medlemsantal ständigt ökar. 
 
Delaktighet 
”Den betyder allt för mig. Nu kommer jag hit till 8:30.” (DAG) 
 
Seniorgruppens betydelse bekräftas av intervjupersonen som känner delaktighet i sin kurs och 
själv är betydelsefull för gruppen. Kursen möjliggör mål och mening, linje och struktur i livet. 
 
Coping 
Känslan av sammanhang, begriplighet och hanterbarhet laddar vårt batteri för att upprätthålla 
livsgnistan, livsglädjen. 
 
”Absoluta medicin i livet. Man håller sig lite yngre.” (ANNA) 
 
”Jag har kontakt med andra människor genom E-post Det sprider sig som ringar på vattnet.” (JOHAN) 
 
”Datorn vill jag inte va utan mera.” (PER) 
 
”Jag sover ju himla så bra. Jag har inga sura dagar.” (GERD) 
 
”Så här mycket energi har jag idag” (visar mellan tummen och pekfingret.) Om Du inte sover ordentligt – det är 
inget kvar till övrigt. Det är en så´n dag man ska slänga (sånt man inte behöver).” (ROGER) 
 
Struktur i livet och en stimulans för sammanhang, begriplighet och hanterbarhet ökar 
kursdeltagarnas motståndskraft i förändringar och kriser. 
 
 
6.3.3 Arvet 
Vid kategoriseringen av Fråga 14,15,16,18, har de sjutton punkterna för ”Läkande språk som 
naturlig kulturbärare” (Jonsson, 2005) blivit synliga. Vid analysen framkom dessutom 
följande tema Arvet, Miljön och Att vara människa. De sjutton punkterna har sammanförts 
under dessa temarubriker. 
 
Generationsöverskridande kunskapsöverföring (gamla lär unga, unga lär gamla). I den 
reflekterande dialogen delger gruppens medlemmar varandra sina funderingar i samförstånd. 
Medlemmarna överväger frågorna, svarar och bygger broar mot ny kunskap. Erfarenheterna 
kommer i dagen och samtalen fördjupas. Det du kan själv kan du lära ut till andra. 
 
”Man kanske skulle samla familjen och prata.” (ANNA) 
 
”Den faktiska kunskapen Du får, den vill man gärna dela med sig av.” (JOHAN) 
 
”Mina föräldrar hade sparat allt. Man ska inte göra sig av med för mycket. Man ska ha det kvar. (Min mamma 
tyckte om att hålla i sina smycken på serviceboendet.) Det gav henne minnesbilder.” (MALIN) 
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Hembygden och jordearvet. Backsipporna vid hembygdsgården; i hundratal, ja tusental, 
står de där i sluttningen, lika men ändå olika. De symboliserar ett kulturarv, en synbild av 
något oskuldsfullt, orört, fridlyst, rart. Två ekorrar leker tafatt upp och ned i björk och en. De 
upplöjda åkrarnas bruna jord och det spirande gröna gräset bidrar till att betraktaren får en 
aning av tidlöshet – evighet. 
 
”i barndomen när jag tittar på foton, släktfoton. Hur bra det var, hur skönt det var. Försköna det. Skulle vilja 
flytta hem. Samma hembygd men inte samma människor. Det är en gången tid som man förskönar.” (ROGER) 
 
Det finns en hembygd med kultur och natur, små land, där människor sår och skördar alltefter 
jordårets växlingar. Med förenade krafter för man folkbildningens traditioner vidare, de 
folkets rörelser, som har sitt ursprung i arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och kyrkorna. 
Det finns ett förhållningssätt, som utgår från en övertygelse om alla människors lika värde, en  
villkorslös kärlek. Man blir älskad för den människa man är, som man är, där man är. 
 
Det finns goda ledare som med stor omsorg och integritet leder sin cirkel mot de mål och 
drömmar livsperspektiven rymmer. Röster och händer förmedlar det läkande språk, den 
genuina kvalitet, den överlevandets konst, som varje dag övervinner. Det finns hustomtar och 
botomtar, som idogt och lojalt arbetar vid hus och hem, i tid och rum. Det finns stigar och 
spår efter fädernes gärning, med flit och plikt de kryddat sitt liv, de satte en ära i det. Det finns 
mångfald i folken, i seder och bruk, med heder de byggde för framtid och för oss. Det finns 
frågor och svar, tillit och förtrogenhet, i de förtroliga samtal, som möten mellan människor 
bjuder. 
 
”Bygdeberättelser 2006, från X-X Hembygdsförening.” (MALIN) 
 
”Intervjuar gamla människor. Det är jag fascinerad av. Hembygdsföreningen. Mitt intresse som driver på om jag 
håller på. Dokumentation. Filma. Kamera.” (ROGER) 
 
Folkrörelserna - människor sluter sig samman efter visioner, intressen för att förbättra 
livsvillkoren och föra processen vidare, de sammanhang i vilka våra förebilder (förfäder) 
befunnit sig. Studiecirkelns grundfundament bygger på att deltagarnas egen frågeställning 
leder till en aktivitet att söka kunskap. 
 
”Om man håller liv i hjärnan. Jag får ju åka 9 mil för att komma hit och det skulle jag ju inte göra om jag inte 
tyckte om det. Det hoppas jag verkligen att de inte lägger ner.” (ANNA) 
 
”De som går här de har man något gemensamt med. Det är hälsosamt.” (JOHAN) 
 
6.3.4 Miljön 
Barnet i miljön. ”Som barn tar man kärleken för given”, sjunger Björn Afzelius. Lekens och 
humorns betydelse, att alltid se barnet inom oss liksom behovet av bekräftelse, värdet av egen 
livserfarenhet, personliga mål, trygghet i gruppen leder till en stärkt självbild och identitet. 
 
”Vi gick 2 klasser i varje sal. När vi kom upp i 5-an gick vi 3 klasser i varje sal. Det innebar ju också att man 
hade 1 ledig dag när hon skulle ta hand om de andra lite. Den stora täljstenskaminen stod där, en hög, smal 
historia som vi skulle bära in ved till.” (JOHAN) 
 
”Då fick man va lite full i sjutton. Vad ska jag göra för trevligt idag? Man måste lyssna på sin egen kropp.” 
(GERD) 
 
Kreativitet och gränslöst tänkande. Idéer och nytänkande får komma i dagen och 
tvärvetenskap och gränsöverskridande blir ett sätt att analysera omvärlden, samtidigt som vi 
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samverkar i den. Ord som hör hemma i en given situation kan likaväl höra hemma i en annan 
intressesfär; exempelvis smaragd, som kan betyda grön färg för någon, tujabuske för någon 
annan eller The Emerald City för Seattleborna. 
 
Temastudierna bedrivs så att lärarna och kursdeltagarna har valt sitt ämne efter intresse. 
Kursdeltagare kommer från olika kurser till temavalet och möts i ett gemensamt intresse 
tillsammans med lärarna. 
 
”Det är så fantastiskt att få lära sig så mycket nytt. Om att få läsa böcker. Om vilka kunskaper jag förvärvat. 
Det naturliga är temaundervisningen på onsdagseftermiddagarna, när vi blandas. Det är det huvudsakliga. 
Onsdagseftermiddagarna är mer kontinuerligt.” (JOHAN) 
 
”Nu ska jag gå till släktforskning. Jag vill veta om min morfar, jag vet att han bodde här men jag vet inte när han 
flyttade. Jag funderar den här killen som visade sländor. Vi har haft förmånen att få resa väldigt mycket. Då kan 
jag sätta ihop det med… Det är Kina, Kenya, Ryssland - liksom ingen som vet. Tänk om man hade en stor karta. 
Jag har varit i nästan hela Europa – och även utanför.” (LISA) 
 
 
Läkande språk beskriver helheten av engagemang, respekt, miljöfaktorer och förhållningssätt, 
som borde vara kännetecknande för all folkbildning. Det läkande språk, som kännetecknar 
den tillitsfulla kommunikationen mellan kursdeltagare och kursdeltagare och deras lärare, kan 
medverka till att förtroende byggs upp och bär över tid.   
 
”Alla målar olika, som en bukett blommor. 
Vi tittar på varandras, men alla målar på sitt sätt. 
Man blir så glad. Det är ju så roligt. Individualitet. Samarbete. 
När man är ensam, så behöver man få komma och träffa varandra. Man är som en familj på Folkhögskolan. 
Lärare A har öppnat våra ögon. T ex om jag ser en grindstolpe, så tänker jag att den kan jag ju måla. Jag ser den 
på ett nytt sätt.” (GERD) 
 
Naturens och miljöns grundfundament handlar om naturen som ett rum för inspiration, 
eftertanke och reflektion. Du följer naturens samspel, skiftningar och värnar om naturen, ser 
förändringar. Naturen hjälper dig att se samband och ge aspekter i livet rätt proportioner. 
 
”Picknickkorg, gå ut i skogen och plocka lite svamp.” (ANNA) 
. 
”Rumsligt? Det här med hundpromenader. Då gör man många reflektioner och möter människor. Jag tänker 
mycket, det har jag alltid gjort. Tid att tänka.” (MALIN) 
 
”Oftast är det när jag går mina långpromenader. Då har jag tid att tänka verkligen. Särskilt utomhus, då tänker 
jag bäst.” (GERD) 
 
Faktorer i lärandemiljön. Varje lektion bör ha ett egenvärde. Den har mål och mening i sig 
själv, upplevs som meningsfull eftersom den innehåller ett möte och goda samtal. Bland de 
människor som deltar i en utbildning är det pedagogens uppgift att bygga upp en sådan 
trygghet att det blir möjligt för alla att berätta om sina tankar och våga formulera sina frågor: 
att alltid ha chansen till bildning och att skapa det goda mötet. En förutsättning för att 
utveckla en kunskap är att de egna tankarna har ett värde, att skapa både koncentration och 
lättsamhet med tillit till varandra, för att kunskapandets process skall starta och leva vidare. 
 
”Det enda som begränsar, så är det lärartillgången. Det saknas inte intresse. Vi hade lite tur att den här kursen 
”X-kursen” inte blev (av). Vi fick de lärarna.” (JOHAN) 
 
”Ginge man ju inte på målning. Jag målade 14 tavlor. För att det ska ge något för att alla ska komma till tals.” 
(PER) 
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Tillitens betydelse innebär att bemötandet i sig är bekant, oföränderligt, igenkännandets 
glädje, oberoende av tid, som att komma hem, välkomnande. 
 
”Man blir omhändertagen på ett sånt sätt som när ett barn kommer till skolan första gången. Man har känt sig 
väldigt välkommen. Det är fler som har sagt.” (ANNA) 
 
Öppna sinnen, att inte ha en förutfattad mening utan lyssna först med öppna sinnen innebär att 
låta reflektionen och samråden föregå besluten. 
 
”Få lite tid och det är lite tyst ikring en, att bara få va och reflektera lite. 
Det är mest att man har lite lugn och ro, på bussen, i skogen. Man kanske inte ska ha radion och TVn på och 
samtidigt läsa tidning. Att kanske nångång stänga av mobiltelefonen.” (ANNA) 
 
”Reflektion. Är det livet? Senast reflektionen är nog att min framtid den har jag bakom mig, vilket gör att jag 
tänker mer på vad jag gör. Man vet inte om man har en morgondag. Jag är i nuet när jag reflekterar.” (ROGER) 
 
 
Byggnadsställningar/Scaffolding är det ramverk som stödjer uppfattningar och 
föreställningar. De är viktiga för stabiliteten i identiteten. Viktigt är också samtal om 
byggnadsställningarna och att möjliggöra de sociala nätverken samt uppbyggnaden och 
fasthållande av uppnådda positioner (Dysthe, 2003). 
 
”De flesta människor som jag träffar försöker jag berätta om det här och försöker få dem intresserade. Det vill 
jag inte undanhålla dem den informationen. Det är två hörnpelare. Det ena det är att träffa människor, så Du inte 
blir isolerad hemma. Att träffa andra människor. (Det andra) det är den sociala biten, att våga säga någonting. Du 
lär Dig att i grupp yttra Dig, om det så är 50 st. De som har gått här har varit nöjda och pratat med andra.” 
(JOHAN) 
 
Ledarskapet och autenticiteten hos de lärare som undervisar värdesätts av kursdeltagarna. 
 
”Det är aldrig nån lärare, de är som kollegor, som ens med en antydan skulle mena att det finns dumma frågor. 
Avsaknad av konkurrens tror jag är mycket betydelsefullt. Tidigare, Du skulle alltid kämpa för att bli bättre. Här, 
det finns ingenting att konkurrera om. Jag tror att man kan pusta ut lite grann.” (JOHAN) 
 
”Jag tycker det är väldigt viktigt med friskvård. Det är nåt mycket bra som Landstinget har gjort, det minskar ju 
sjukligheten. Det är friskvård.” (GERD) 
 
Närmaste utvecklingszonen innebär också att samtala om den närmaste utvecklingszonen. 
Samtalen förbereder för tankar, ger förförståelse så att man sedan kan genomföra sin plan 
utan hinder (Dysthe, 2003). I och med att människan lär sig genom sin egen erfarenhet, 
förankras kunskapen i den egna personen, i hela människan. Genom en inre känsla av 
sammanhang påverkas förhållningssättet till omvärlden. Genom inspiration och samtal med 
andra vågar man steget till nya erfarenheter och kunskaper. 
 
”Religioner. För merparten av oss är det ganska nytt men oerhört intressant. Det får oss att läsa mera. Man får 
möjlighet att jämföra, att tänka efter hur en människa kan leva. Det betyder oändligt mycket hur man tänker och  
tror.” (JOHAN) 

 
6.3.5 Att vara människa 
Människoetik. I din profession intar du ett förhållningssätt, det blir en del av dig själv, du 
har ett ansvar. Det finns människor som litar till ditt kunnande, din analysförmåga och ditt 
omdöme. Du befinner dig själv i en process, flera parallella processer, nätverk, du är du i 
ett/alla sammanhang. 
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”Att inte vara nåbar jämt. Får de inte tag på mig nu, så är de angelägna, så får de tag på mig igen. Får man missat 
samtal…ringa upp.Ge sig tid att umgås och prata med varann.” (ANNA) 
 
”Det kan inträffa saker som gör att man behöver sina vänner. Man behöver ha sina vänner. Ringer dom till mig  
så vill de ju va med mig. Jag har golfvänner.” (LISA) 
 
”Jag säger till mina E-postkontakter; Ta reda på på Din ort, finns det inget (för seniorer). Hur många 
Folkhögskolor det finns på, det vet man inte.” (JOHAN) 
 
”Nu måste jag gå till matsalen om jag ska hinna äta före lektionen.” (PER) 
 
Inlevelse, förståelse, respekt. I människans kontext, sammanhang, blir hon trodd. De 
ställningstaganden och uttalanden en människa uttrycker kommer av en upplevd verklighet, 
en sanning för den människan. Din förståelse kommer av att du sätter dig in i denna 
människas situation och erfarenheter. 
 
”Min underbara mamma smusslade undan lite hushållspengar. Jag frågade mamma en gång: ”Hur ska jag kunna 
betala tillbaka till Dig?” ”Jag håller på att betala igen det jag fick av min mamma. När Du får barnbarn då betalar 
Du igen.” ” (DAG) 
 
”Under 20 år jobbat på arbetsförmedling. Det var 1 års internutbildning; Psykologi, Sociologi, för det är väldigt 
viktigt.” (GERD) 
 
”Jag är lite bakåtsträvare, jag gillar det gamla bättre.” (ROGER) 
 
Åldersövergripande respekt - Läranderummet är den miljö, som erbjuder plats för 
integritet och skapande. Där finns träd som skuggar, gräs och buskar som ger skydd åt den 
lilla blomman, att växa. De som kommit längre i sin vandring ger råd och anvisningar, du har 
någon att ty dig till. 
 
”Vi har mycket att lära av våra invandrare. De tar hand om och uppskattar äldres vishet. En gammal människa är 
värd nånting. Vad har den här gamla kärringen att komma med? Bunt ihop och slå ihjäl. De tar hand om dom 
hemma. De gamla tar hand om småbarnen. Den kulturen (vi har) är otänkbar för många invandrare.” (ANNA) 
 
”Vi har sån erfarenhet, vi har vatt med om så mycket. Vi har upplevt att…Alla vi andra, vi hade inte mycket, vi 
fick hjälpa till. Man lagade kläder. Det fanns ”fåkläder”, kläder som man fick. Man hade egna trädgårdsland, det 
var vi som rensade dom. Pensionen ökar inte. Jag var ju hemma med barna, det var man ju på den tiden.” 
(GERD) 
 
Människan sedd som individ. Se människan som individ, till namnet och inte som en roll! 
Namnet är inte bara ett namn på en individ. Namnet bär människans historiska kontext. Om 
du tror en människa om något gott, så kan hon oftast utföra det. 
 
”Finns det någon som överhuvudtaget har frågat mig om dessa frågor tidigare i mitt liv? 
Man kan ju nästan känna sig lite betydelsefull. Det utvecklar sig in på ett helt annat sätt i ett samtal än om man 
sitter ensam.” (JOHAN) 
 
Bemötande. Intervjupersonerna kommer i kursen på folkhögskolan in i ett socialt 
sammanhang, där människor från olika kulturer och åldersgrupper har ett gemensamt mål, att 
utvecklas som individer och få nya kunskaper och ny bildning. Förhållningssättet, 
bemötandet, är en framgångsfaktor för att få en fungerande folkhögskola. Intervjupersonerna 
möter en öppen attityd och ett öppet sinne. De besvarar omedelbart bemötandet med öppet 
sinne. 
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”Jag tycker om människor. Jag tyckte om bemötandet av människor. Man får bättre insikt. Just när man har med 
människor att göra så är det så viktigt att man gör rätt. Den ena är ju inte den andra lik.” (GERD) 
 
”Jag lånar ut alla mina böcker. De har gått runt här i skolan.” (LISA) 
 
”Människor från andra kulturer: det skulle vara väldigt väldigt bra att få träffa dessa människor för att få höra 
dem berätta om sitt land. Vill de berätta personligt så är det ännu bättre.” (JOHAN) 
 
 
”Jag tycker om att prata med invandrarna. De respekterar äldre.” (GERD) 
 

6.4. Livsperspektiv 
Beskrivningen av ”Barndomen och skoltiden” i den vänstra vågskålen i figur 2 (s. 16) och 
”den mogna människans bildning” i den högra vågskålen, leder fram till själva balanspunkten 
i vågen; 
 
Livsperspektiv. 
 
Frågorna 17 och 19 berör livsperspektivet. 
Identifierade teman: 
1. Levnadshistoria (Livsberättelser) – se 6.4.1 
2. Livsfilosofi – se 6.4.2 
3. Bemötande – se 6.3.5 
4. KASAM (Känsla Av SAMmanhang) – se egen rubrik 6.3.2 
5. Coping (Livsgnista) – se 6.3.2 KASAM 
6. Kulturarv - se 6.3.3 
7. Livskamrat – se 6.3.2 KASAM 
 
6.4.1 Levnadshistoria/livsberättelser 
I reflekterande samtal öppnar man kontakten med sitt eget medvetande och sina egna 
livserfarenheter. Intervjupersonerna har i sina samtal hjälpt varandra, genom att dela 
upplevelser från sin barndom och skolgång, att nå sitt eget inre. Levnadshistoria är inte i 
första hand en kronologi av erfarenheter utan en aggregering av de erfarenheter, känslor, 
uppfattningar och intuitiva processer, som skapat den person man är.  
 
”De här frågorna Du hade med Dig, man lärde känna varandra på ett annat sätt. Man berättade levnadshistoria. 
Idag sitter vi och snackar om föregående lektion när vi fikar, men det här var någonting helt annat. 
Man satt och funderade lite hur det var. Man hade inte fått frågan förut och behövde få fundera lite. Man började 
minnas. Vi kom till fråga 3, så då kan Du förstå hur mycket vi mindes.” (JOHAN) 
 
6.4.2 Livsfilosofi 
Av sina samlade livserfarenheter utformar seniorerna strategier för hur man förhåller sig till 
och reagerar på nya händelser och möten i livet.  
 
”Jag skulle känna trygghet och frihet som människa. Jag ska inte vara rädd för nånting. Inte för döden heller. 
Nästan som en fågel som flyger. Man ska inte ha för många beroenden. Då är nästan trygghet viktigare än frihet. 
Men om jag är trygg, så känner jag mig friare. Vad är receptet? En del av receptet. Saken blir inte bättre av att 
Du oroar Dig, men man har inget för det, men att komma dit, det är inte så lätt.” (ROGER) 
 
”Det finns nästan inte ord. Det är en känsla!” (JOHAN) 
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Meningsfullhet uttrycks genom vikänsla och delaktighet. Begriplighet uttrycks genom 
samhörighet, sammanhållning och livskamrat. Hanterbarhet uttrycks genom Coping. 
Tillsammans utgör dessa begrepp en känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). 
 
Livsfilosofin formar etiken, förhållningssättet till andra människor och till omgivningen. 
Copingkapacitet kan sägas vara vår förmåga att realisera den etik och de strategier som vi 
kommit fram till i livet.   
 
Slutsatsen av resultatet är snittmängden i Venndiagrammet (figur 1, s. 9), Läkande språk och 
KASAM (Känsla Av SAMmanhang) i samverkan.  
 
En central punkt i arbetet handlar om under vilka betingelser man kan uppnå ett positivt 
lärande och, inte minst, en positiv utveckling av läsförmågan. Därmed blir lärandet en viktig 
komponent i den teoretiska referensramen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi beskriva ramverket för att bedriva utbildnings- och bildningsverk-
samhet på en folkhögskola med nyckelorden; metakognition, närmaste utvecklingszonen, 
egen personlig utveckling, hög tillit till andra i miljön, utveckling av KASAM och förhöjd 
coping-kapacitet samt tillgång till pedagogiska ledare med folkhögskolans unicitet i sin 
kompetensportfölj. 
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7 Diskussion 
 
Även om svenskarna i århundraden varit ”ett läsande folk”, var det ändå inte förrän i mitten 
av 1800-talet som läsundervisningen institutionaliserades, eller blev föremål för metodiska 
diskussioner, i och med folkskolans genomförande (Persson, 1994). Innan dess lärde sig de 
flesta läsa i hemmet, av föräldrar eller äldre syskon, eftersom det var husfaderns ansvar att så 
skedde. Församlingsprästen höll husförhör med hela hushållet en gång om året. Men Sverige 
var fattigt och i början hade inte alla kommuner möjlighet att inrätta skolor för alla barn. Det 
fattades både pengar, lokaler och lärare, och många familjer kunde inte skicka alla sina barn 
till skolan. För dem som inte haft möjlighet som barn att skaffa sig mer än den mest grund-
läggande skolning kom därför folkhögskolorna under 1800-talets andra hälft att spela en 
viktig roll. Åtskilliga av våra gamla arbetarförfattare vittnade om vilken betydelse folkhög-
skolan haft för deras läs- och skrivförmåga, liksom för deras kärlek till litteraturen. 
 
Studiens åtta seniorer gick i skolan i mitten av 1900-talet, då folkskolan visserligen var 
etablerad och skolplikt var införd sedan länge. Att döma av seniorernas berättelser var dock 
deras skola fortfarande präglad av ett ”gammalt” synsätt: man lärde sig att skriva alfabetet, 
man satt och ljudade bokstäver, använde Folkskolans Läsebok (som i sin första utgåva 
trycktes redan 1868) och Luthers lilla katekes. Ändå är det flera som nämner att det fanns 
klassbibliotek och att de kunde låna skönlitteratur. Detta tillsammans med dagstidningar, 
veckotidningar och seriemagasin i hemmet gjorde att deras läsförmåga utvecklades.  
 
När de reflekterar över läsningens betydelse, framkommer det i flera fall att deras intresse för 
svenska språket och för skönlitteratur väcktes när de senare i livet sökte sig till folkhögskolan.  
De ger också exempel på en medvetenhet om läsförmågans ökade betydelse i samhället med 
tanke på all information som flödar över oss och som vi förväntas hantera på något sätt. Hur 
desssa krav kan hanteras beskrivs bland annat av Eriksson-Gustavsson (2002). 
 
Banduras modellinlärning och beskrivning av människors beteende i samband med inlärning 
(den växelverkan som finns mellan förstärkningskontroll, stimuluskontroll och kognitiv 
kontroll) bidrar till min förståelse av inlärning och utveckling av läsförmågan (Angelöw & 
Jonsson, 1990 , Taube, 2007a). Banduras tankar om samspelande faktorer som exempelvis 
”reciprocal determinism” (träning av ett beteende) aktiverar nya reaktioner i miljön. Dessa 
reaktioner leder i sin tur till ökat självförtroende, som sedan medieras (förmedlas) i framtida 
beteende. Dessa är användbara ramverk när man undersöker fenomen som lärande och 
utveckling av läsförmåga (Gredler, 2005). En stor del av undervisningen på en folkhögskola 
handlar om att erbjuda kursdeltagarna instrument för eget kunskapande. Därmed blir 
metakognition en mycket viktig aspekt av det pedagogiska arbetet, oavsett om det gäller 
skolelever (Persson, 1994) eller vuxna. I detta ingår naturligtvis att motivera kursdeltagare att 
söka nya utmaningar och nå nya mål. Därför utgör även ”den närmaste utvecklingszonen” en 
viktig aspekt (Säljö, 2000 , Fawcett & Garton, 2005). Kursdeltagarna vittnar på olika sätt om 
att de når längre i gruppen än de skulle ha nått på egen hand. De talar om att de får 
utmaningar, de får "hålla igång de grå cellerna", deras självkänsla stärks när de tränar sig i att 
säga något i gruppen, eller när de får veta att "alla kan" (t ex sjunga). De sporras att göra 
sådant som de knappast trodde att de kunde. 
 
Lärandet är aktivt inom alla fyra sociokulturella perspektiven, samtidigt som miljön och 
traditionen på en folkhögskola stimulerar till egen personlig utveckling med hög grad av tillit 
till lärare och kursdeltagare. Miljön är fast förankrad i den lokala kulturen. Kursdeltagarnas  
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olika erfarenheter bidrar tillsammans med pedagogiken, som kännetecknas av varsamhet och 
respekt, lyssnande och demokrati, till en gemensam trygghet (Karlsson, 2007). Denna 
trygghet utvecklas genom delaktighet och ömsesidighet. Den stärker självbilden och bidrar till 
utveckling av konstruktiva, bearbetande strategier (Eriksson-Gustavsson, 2002). 
”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar” (Pedersen, 2004a, s. 48). 
 

7.1 Personbeskrivningar 
Intervjupersonerna har en skiftande bakgrund. Deras barndomsmiljöer representerar både 
landsbygd, småstad och storstad. Några har haft lång väg till skolan, andra har sprungit 
hemifrån, när klockan har ringt in. De delar gemensamt erfarenheten av ett land som gått från 
jordbruksland till industrination. De har varit med och byggt välfärdsstaten med dess glädje-
ämnen och tillkortakommanden.   
 

7.2 Barndomen och skoltiden  
En gemensam bild framträder ur intervjusvaren. När det gäller deras första läsupplevelser, kan 
man iaktta ett tydligt mönster; Läsningens betydelse för hur vi bygger identitet, motivation 
och tillit i samspelet med andra. En utgångspunkt är, att vi som barn, för att bygga identitet, 
motivation och tillit, stödjer oss på våra föräldrar eller ställföreträdande föräldrar (första 
skolfröken /magister). Det innebär att barnets läsning är en del av en kulturell kontext och 
stimuleras av den omgivning, där barnet befinner sig (Høien & Lundberg, 1999).  
Høien & Lundberg (1999) menar att läsförmågan till skillnad från talspråket kräver någon 
form av undervisning för att utvecklas positivt.  
 
Skoltiden hade stor betydelse som social kontaktyta. I skolan mötte barnen böcker som 
berörde dem, som handlade om deras egen verklighet. 
 

7.3 Den mogna människans bildning  
Betydelsen av att kunna läsa 
Betydelsen av att kunna läsa värderas mycket högt av intervjupersonerna. Om man inte kan 
läsa – kan man inte söka ny kunskap. Livet ter sig hopplöst om man inte kan läsa. ”Det är ju 
en helt ny värld som öppnar sig.” Insikten hos kursdeltagarna är stor om att samhälls-
utvecklingen kräver allt mer läsförmåga av medborgarna (Eriksson-Gustavsson, 2002). 
 
Råd till andra om läsning 
Ett gemensamt drag i intervjusvaren är att huvudsaken är att man läser, inte vad man läser. 
Idag finns stora möjligheter att hitta intressant och engagerande läsning. Bibliotekens viktiga 
roll framträder i svaren, liksom betydelsen av bokklubbar och goda vänner (Taube, 2007a).  
 
Läsbeteende 
För att skapa förutsättningar för en läsmiljö framträder avskildhet, lugn och ro, frihet från 
störande ljud som viktiga faktorer för att möjliggöra läsning. En avstressad miljö med 
möjlighet till egen reflektion värdesätts högt, vilket är något som också forskare (t ex Taube, 
2007b) brukar framhålla som viktigt för att man ska kunna ta till sig det man läser. 
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KASAM 
Om vi på nytt betraktar figur 1, s. 9 (Pedersen, 2007), så har Lave & Wenger, med sitt arbete 
om situerat lärande och definitionen/upptäckten av Legitimate peripheral participation, 
lyckats dra (om än en streckad) linje runt alla cirklarna; Kulturarv, Situerat lärande, 
Diskurstillägnan och Lärande genom artefakter. Det är i snittmängden i Venndiagrammet vi 
kan förvänta oss kursdeltagare med hög KASAM (Antonovsky, 2005) och där råder bäst 
möjliga förutsättningar för ett gott lärande. För att deltagare ska vilja delta i en utbildning, 
gemenskap eller arbetsgrupp måste en vy presenteras utåt till blivande deltagare, om syfte och 
mål med verksamheten. Då uppstår det ett behov av att erbjuda något, som inte andra 
erbjuder. För folkhögskolans del innebär det ofta ett erbjudande om stimulerande miljö, 
flexibel studiegång, alternativa metoder, personligt bemötande och god gemenskap. 
 
De nya erfarenheter som är resultatet av den gemensamma planeringen medför att även om 
nya utmaningar och uppgifter är mångtydiga och komplexa, kommer styrkan på KASAM att 
vara en stark resurs (Antonovsky, 2005). Personer med stark KASAM kommer att vara 
motiverade att se uppgiften som en utmaning, samt att föra in struktur och söka efter 
ändamålsenliga resurser. Han eller hon kommer att hysa större tillit till att resultatet kommer 
att vara acceptabelt. 
 
Det är min bestämda uppfattning att KASAM bör betraktas som en stabil, varaktig och 
generell hållning till världen, som utmärker en person genom hela vuxenlivet, såvida det inte 
sker genomgripande, bestående förändringar i hans eller hennes livssituation. Det är en 
hållning som, inom gränserna för vad som betyder någonting för personen, gör sig märkbar 
inom alla skiften i livet. 
 
Arvet 
Att vi som människor håller av våra föräldrar och barn, ses av många som självklart. En av 
kursdeltagarna ger uttryck för detta: ”Jag frågade mamma en gång: ”Hur ska jag kunna 
betala tillbaka till dig?” ”Jag håller på att betala igen det jag fick av min mamma.  
När du får barnbarn då betalar du igen.” ” Kärleken till hembygden är lite svårare att fånga. 
Seniorerna fäster uppmärksamheten på att människor är lika men på samma gång olika, så 
även en bygd. 
 
”Lika visst som alla människor äro varandra lika, så äro de på samma gång varandra så olika, att inte två på 
tiotusen taga miste om sitt konterfej. Ett liknande förhållande råder mellan bygderna. På miltals vidder ser man 
ideligen samma syn: berg och skogar, sjöar och åar, ängar och fält. Och ändå har snart sagt varje fläck på jorden 
sina säregna drag. Det är dessa enskildheter, som göra nejden intressant och locka till en närmare bekantskap. 
Men i samma mån, man mera ingående börjar studera natur, folkliv och förhållanden på en trakt, övergår 
intresset till verklig kärlek. Och det är i kärlekens varma belysning jag sett den trakt, jag nu vill skildra” (Haak 
1965). 
 
Det är i kärlekens varma belysning vi ser människan i sin hembygd, i sitt sammanhang. 
 
Miljön 
Faktorer i lärandemiljön bygger på att engagera kursdeltagarna på ett sådant sätt att tilliten 
ökar och sinnen öppnas. Den pedagogiska inriktningen hjälper kursdeltagaren, att bli 
medveten om sig själv som människa och sitt eget sammanhang. Hon/Han kommer då ett steg 
närmare i att definiera sig själv och blir ett subjekt, som kan utveckla en kompetens att träffa 
egna val (Freire, 1973). 
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Genom lyssnandet och läsandet i en interaktion med andra, har deltagaren möjlighet att 
naturligt uppnå nya dimensioner. En sådan spontan miljö kan annars vara svår att uppnå vid 
övningar, om individen i fråga omedvetet bygger upp press och negativ stress, som försämrar 
resultatet. Den tillitsfulla kommunikationen mellan kursdeltagare och kursdeltagare och deras 
lärare, kan medverka till att förtroende byggs upp och bär över tid.  
 
Att vara människa 
Läraren/Handledaren kan vara den omsorgsperson som ser kursdeltagarna och förstår dem, 
när ingen annan gör det. Denne kan också, med stort engagemang och intresse för ämnet, 
väcka inspiration och motiverar kursdeltagarna i deras personliga utveckling. 
Lärarens/Handledarens bemötande påverkar kursdeltagarnas uppfattning om sig själva. 
Som lärare intar du ett förhållningssätt, det blir en del av dig själv. Människor litar till ditt 
kunnande, din analysförmåga. Det är ett förhållningssätt, som utvecklar och stödjer 
kursdeltagarnas inlärning, metakognition och självbild.  
 

7.4 Livsperspektiv  
Livsperspektivet, balanspunkten mellan de upplevelser från barndom och ungdom till den 
bildade människans livserfarenhet, består inte enbart av minnen från genomlevda händelser. 
Livsperpektiv inbegriper även en etik för sitt agerande i nuet. De samlade livserfarenheterna 
och utvärderingen av de strategier man använt sig av (vår egen metakognition över 
konsekvenserna av vårt handlande), bildar en övergripande bearbetande strategi, för den tid vi 
disponerar för det kommande livet. Känslan av sammanhang, begriplighet och hanterbarhet 
laddar vårt batteri för att upprätthålla livsgnistan, livsglädjen (Antonovsky, 2005). Det gäller 
såväl medvetna som omedvetna ställningstaganden. Denna coping-kapacitet hänger nära 
samman med intervjupersonernas känsla av sammanhang.  
 
Folkhögskolans unicitet innebärande faktorer som miljö, pedagogik, tradition, kultur, 
artefakter erbjuder kursdeltagare möjlighet att utarbeta egna kognitiva strategier för eget 
kunskapande och en förhöjd KASAM. Här finns alla förutsättningar och den helhetssyn som 
möjliggör en läkande process (Madison, 2007). Det måste tas tillvara och användas. 
 

7.5 Sammanfattande slutsatser  
Läsförmågan uppfattas av intervjupersonerna som en mycket viktig resurs i livet. Deras 
upplevelser av lärandet i Serniorgruppen är att de fått ny inspiration och livslust, genom den 
gemenskap, delaktighet och tillit, som gruppen gemensamt byggt upp.  
 
Upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för att stimulera resursen ”begriplighet” av sin 
omvärld. Denna begriplighet tillsammans med den genomförda delaktigheten i resultatet, 
hanterbarhet (coping), lägger grunden för kursdeltagarnas uppfattning om meningsfullhet. 
 
Upplevelser från barndomen binds samman med deras upplevelser från seniorgruppen genom 
att de upplever att de förstår sina föräldrar bättre och bättre, samt förstår sig själva bättre. 
 
Ödmjukhet och respekt har varit ledord i såväl intervjuarbetet som i analysfasen. Jag har 
stärkts i min uppfattning att det finns grundläggande förhållningssätt som stödjer en 
människas utveckling av Läsning och Läsförmågan. Det har blivit synligt för mig att 
intervjupersonernas ålder tycks sakna betydelse för deras uppfattningar om t ex bildning och 
läsförmåga.  
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När de har dragit sig till minnes sin barndom, har barnet i dem alla kommit fram.   
Studien visar under vilka betingelser man kan uppnå ett positivt lärande och en positiv 
utveckling av läsförmågan. Resultatet är: Det är i snittmängden i Venndiagrammet (figur 1, 
s. 9) med Läkande språk och KASAM (Känsla Av SAMmanhang) i samverkan. 
 

7.6 Fortsatt forskning 
För att kunna införa ständiga förbättringar i arbetet vid folkhögskolan (Björkman, 2008), vore 
det önskvärt att genomföra fler intervjuer med kursdeltagare i seniorkursen. Frågeguiden kan 
utvecklas och nya angelägna ämnesområden kan tas med i portfolion (se s. 13) (Taube, 2001). 
 
"Utgångspunkten för många folkhögskolor byggde på en fri och öppen humanistisk tanke 
med syftet att bygga broar mellan skilda idé- och tankesystem. Var finns idag motsvarande 
fria och öppna mötesplatser för fördjupade samtal om väsentliga ting i en gränsöverskridande 
diskurs? Att samla människor, med skiftande kulturell och etnisk bakgrund, för att öppna nya 
angelägna samtal, som är förutsättningen för att vårt mångkulturella samhälle inte ska gå 
sönder av inre konflikter" (Karlsson, 2007, s. 92). En fortsatt forskning skulle kunna bidra till 
att fler fria och öppna mötesplatser för fördjupade samtal skapas. Särskild uppmärksamhet 
kunde ägnas åt synergieffekter av samarbetet mellan yrkesutbildningar och allmänna kurser 
på folkhögskolan.  
 
Till slut 
 
Jag tror och vet, liksom mina intervjupersoner berättar, att folkhögskolan fortfarande kan 
öppna för de mötesplatser Karlsson (2007) efterfrågar. Kursdeltagarna representerar en 
mångfald kulturer och språk. De behövliga faktorerna i lärandemiljön är kända. Visionen kan 
beskrivas som en oas, där kropp och själ harmonierar i en social praktik, där tyst kunskap 
(Gustavsson, 2004); erfarenhet och intuition tas till vara (Larsson, 1997).  
 
”Du skall läsa vad du har uppbyggelse av, skulle jag också vilja säga.” 
”Uppbyggelse är allting som gör dig klar i ögonen, som gör din själ spänstigare och friare, ditt hjärta vidare och 
varmare och hela din håg gladare” (Larsson, 1908, s. 41). 
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Bilaga 1 Frågeguide 
 
 
Frågor till Intervjun 

1. År född? 
2. Var upplevde Du Dina första år? 
3. Hur skolan var? Första fröken? 
4. Hur Du lärde Dig läsa? Av vem? 
5. Vilka läseböcker? 
6. Vilka andra böcker läste Du? 
7. Vilken betydelse har det att kunna läsa? 
8. Har Du något råd till en person som vill ”skaffa nå´n läsning”? 
9. Hur vill Du (ville Du) läsa? 
10. Musiken, vad har den för betydelse? 

Hur har det byggt upp Din dialog, din läsning? 
11. Vad har Du spelat för instrument? 
12. Vad har Seniorgruppen för betydelse för Dig? 
13. Hur gammal måste man vara för att få börja Seniorgruppen? 
14. Reflektion? 
15. Var är man då, när man reflekterar? 
16. Råd 
17. Livsperspektiv 
18. Lärprocess 
19. Livskamrat. 
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Bilaga 2 Tankemodell 

SENIORERNA

SKAPANDE
MÅLNING OCH 
ANDRA TEKNIKER

AKTUELL VETENSKAP
NYTT FRÅN OLIKA 
FORSKNINGSFÄLT 
I RELATION 
TILL HISTORISK 
UTVECKLING
HELHETSSYN

FÖRELÄSNINGAR
INHYRDA 
FÖRELÄSARE

- INTE VANLIGA SKOLÄMNEN UTAN FOLKBILDNING
- LIVSÅSKÅDNING
- RES OCH LÄS
- QUIGONG

MÄNNISKANS OMVÄRLD
NATUR, MILJÖ
UTVECKLING

REFLEKTERANDE
LITTERATUR
KULTUR
FILOSOFI

AKTIVA
FRISKVÅRD
MÄNNISKAN
UR FYSIOLOGISK 
O PSYKOLOGISK SYN

SKAPANDE
ESTETISK
BILD,FORM
KERAMIK

                              FOLKHÖGSKOLAN – FOLKBILDNING
DET SKALL KÄNNAS ATT DET SKILJER FRÅN ÖVRIGA UTBILDNINGAR

YRKESUTBILDNINGAR KORTKURSER DYSLEXI

 Källa: Nils-Olof Holgersson 2009 
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