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Sammanfattning  
Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta startade som ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Kalmar län 
och folkhögskolorna i länet. Denna studie undersöker kursens betydelse för deltagarnas liv med frågor om vad det betytt att 
smärtkursen förlagts till just folkhögskola. Tio personer har svarat på frågor om sitt liv med smärta och om hur det varit att delta i 
smärtkursen. En djupintervju med halvöppna frågor med en av dessa tio har fördjupat materialet. Metoden är kvalitativ med 
hermeneutisk tolkning som analysverktyg.  
 
Resultatet av studien visar att deltagare i smärtkursen har gått igenom en process där det vanliga livet förändrats av smärtan som 
tvingat fram en omställning av det liv man tidigare levt. Studien visar att smärtkursens upplägg utifrån problembaserat lärande 
med bl.a. samtal och erfarenhetsutbyte i grupp gett positivt resultat för kursens deltagare. Att kursen förlagts till folkhögskola har varit 

en väsentlig faktor för resultatet.  
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SAMMANFATTNING  
 
I detta uppsatsarbete har jag undersökt vad ”Nyckelkurs på folkhögskola för personer med 
långvarig smärta” betytt i kursdeltagares liv och särskilt betydelsen av att smärtkursen förlagts 
till folkhögskola. Informanter är personer som deltagit i och slutfört någon av de tvåterminslånga 
kurser som hållits under projektettiden. Tio personer har svarat på frågor om sitt liv med smärta 
och om hur det varit att delta i smärtkursen på folkhögskola. En djupintervju med halvöppna 
frågor med en av dessa tio har fördjupat materialet. Metoden har varit kvalitativ med 
hermeneutisk tolkning som analysverktyg.  
 
Deltagarna i smärtkursen har upplevt att det vanliga livet förändrats. Smärtan har tvingat fram en 
omställning av livet. Folkhögskolan har varit den värld där smärtgruppens deltagare blivit 
medvetna om sin egen förändring. Det framgår av undersökningen att det har varit en positiv 
upplevelse att delta i kursen där man träffat människor med liknande erfarenheter. Man 
framhåller i svaren att man känt sig efterfrågad och del av en grupp. Användbara kunskaper har 
lett till ökad livskvalitet. Folkhögskolan har också upplevts som en positiv och tillåtande, hemlik 
miljö, där man har tagits emot och accepterats som man är. Personal och kursdeltagare i den 
ordinarie skolverksamheten upplevdes som öppna och med vänlig attityd. Värdefullt var också 
att skolan inte är vårdmiljö där man är patient. Informanterna hamnade inte i rollen av objekt och 
mottagare av vård, utan upplevde sig som jämbördiga med andra kursdeltagare. Man fick också 
delta och påverka innehållet i kursen utifrån gruppens intressen och behov. Deltagarna ansåg att 
de genom det fick mer inflytande och makt över sitt liv.  Lärarna/handledarna beskrevs som 
lyhörda, inkännande och hjälpsamma.  
 
Smärtkursens koncept utgår från problembaserat lärande som metod. Vidare ingår moment av 
samtal, avspänning och erfarenhetsutbyte. Olika typer av kunskapsinhämtning syftar till att man 
själv ska kunna förbättra sin livskvalitet. Jag anser att studien visar att det är just kombinationen 
av smärtkursens upplägg utifrån problembaserat lärande med återkommande moment av samtal, 
lyssnande och erfarenhetsutbyte i grupp och folkhögskolans miljö som gett resultat för 
smärtkursens deltagare. Miljön skapas och förmedlas av lärare, övrig personal och andra 
kursdeltagare, i en blandning av människor i olika åldrar. Folkhögskolan erbjuder en miljö som 
ger utrymme att vara som man är. Kursen har gett nya kunskaper och erfarenheter som hjälper 
deltagaren att bygga upp en ny, förändrad identitet, trots smärta. 
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1  INLEDNING 
 
Engagemang i folkbildningsfrågor började för mig genom utbildningen till folkhögskollärare. Jag 
fängslades av den kraft som fanns i tankar kring kunskap och bildning då folkhögskola och 
studiecirklar växte fram. Jag har dessutom personligen en klassisk bakgrund för vilka som gått 
till folkhögskolan: uppväxt på landsbygden med lågutbildade föräldrar utan ekonomiska 
möjligheter att själva få högre utbildning. Jag har ofta ställt mig frågan vad folkbildning kan 
tillföra i dagens samhälle och hur folkbildningens idéer ska tillämpas och förverkligas idag 
Folkbildning har en ny roll inom bildning och undervisning. Under åren jag arbetat som lärare på 
folkhögskola har jag fått pröva på och utveckla folkbildningsarbete och pedagogik i praktiken. 
Folkhögskolan har fått nya målgrupper men behovet att få förkovra sig utifrån sina individuella 
behov finns kvar. Jag har också varit handledare i hälsoinriktade kurser, vilket gett mig anledning 
att reflektera över vad folkhögskolan kan betyda för människor med olika behov i ett livslångt 
lärande, både som individ och i grupp. Mitt intresse för folkbildning har också ett 
framtidsperspektiv. 
 
Folkhögskolan har en lång tradition att anordna utbildning för olika kategorier människor och i 
skolformen finns också friheten att utforma kurser som skolan själv finner vara lämpligt. Vid 
folkhögskolor där Landstinget i Kalmar Län är huvudman har under senare år genomförts en rad 
kurser med inriktning på hälsofrågor och livskvalitet i linje med huvudmannens verksamhet. Ett 
projekt har varit kurs för personer med långvarig smärta där folkhögskolans kompetens 
sammanförts med behov hos landstingets patientgrupper.  
 
I detta uppsatsarbete vill jag undersöka hur deltagarna upplever kurs och folkhögskola som plats 
för kurs för personer med långvarig smärta. Folkhögskolans miljö med olika typer av kurser, 
både allmänna behörighetsgivande och kurser med estetisk inriktning, skapar en värld med 
många möjligheter till kunskap och möte med människor.  Vad kan det betyda för personer med 
långvarig smärta att delta i kurs på folkhögskola? Vad har folkhögskolan för roll i deras liv och 
upplevelse av kursen? Vad sker med dem i deras liv som förändras under kursens gång?Det är 
vad jag vill undersöka i studien av deltagares upplevelse av kurs för personer med långvarig 
smärta förlagd till folkhögskola.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur livet förändras och hur förändringen upplevs av deltagare 
i kursen för personer med långvarig smärta på folkhögskola, och vilken betydelse folkhögskolan 
har för kurs och kursdeltagare. Folkhögskolan är den plats där kursen iscensätts. I studien ingår 
också frågan om hur och på vilket sätt miljön med dess människor i olika roller inverkar på 
deltagarnas upplevelse av kursen.  
 
Frågeställningar 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• Hur gestaltar sig en förändring av livet hos personer som deltar i smärtkursen? 
• Vilken betydelse har folkhögskolan som miljö för smärtkursen?   
• Hur upplever deltagarna i smärtkursen folkhögskolan och vilka faktorer har betydelse för 

deras upplevelse? 
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Disposition 
 
I uppsatsens inledning presenterade jag val av ämne utifrån min personliga bakgrund och 
yrkeserfarenhet. I bakgrundskapitlet redogör jag kortfattat för folkhögskolans historiska 
bakgrund. Här ges också en översikt av folkbildning och folkhälsoarbete. Hälsoprojekt inom 
folkbildningen presenteras. Det leder vidare till området för min studie, Nyckelkurs på 
folkhögskola för personer med långvarig smärta, deltagarnas upplevelse och deras upplevelse av 
folkhögskolan som kursmiljö. I kapitlet visas exempel på tidigare forskning på området 
rehabilitering. Målgruppen med smärtproblem, som denna studie är inriktad på, beskrivs. 
Egenvårdskurser med en pedagogisk bakgrund i problembaserat lärande, där gruppen själv 
genom egna erfarenheter och kunskaper hjälper varandra, ges. Här resoneras kring definitioner av 
begreppet lidande och långvarig smärta, som är verkligheten för de personer som deltar i 
smärtkursen . 
 
I kapitel tre, teoribakgrund, beskrivs hermeneutisk analys och användning av berättelser som 
forskningsmaterial. Berättelser och berättande har på senare år erkänts som kunskapsform inom 
vetenskapen, och används inom ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Berättelsetolkning lämpar 
sig för forskning kring människors upplevelser, och förknippas med den hermeneutiska 
traditionen. Synen på konstnärliga uttryckssätt som former av text enligt filosofen Ricoeur 
presenteras. Två av folkbildningens förgrundsgestalter, N. F. S. Grundtvig och Oscar Olsson 
introduceras. 
 
Metod och design för min studie presenteras i kapitel fyra, en kvalitativ metod med inspiration 
från filosofen Paul Ricoeur och hans syn på text som berättelse. Hermeneutisk tolkning beskrivs 
vidare i metodkapitlet, då jag valt denna som analysverktyg i min studie.  Empirin består av text 
insamlad genom brev med tre halvöppna frågor som sänts till informanterna. En uppföljande 
intervju gjordes med en av de personer som svarade på frågorna i brevet. Resultat redovisas i 
tolkning av berättelser och metaforer. Detta presenteras i kapitel fem.  
 
I avslutningskapitlet, kapitel sex, diskuteras tolkning av resultat kopplat till syfte och 
frågeställningar. Här återfinns en diskussion kring metoden. Kapitlet sammanfattar också 
reflektioner och förslag till vidare utveckling och forskning inom området för min studie. 
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2  FOLKHÖGSKOLAN I SIN TID: DÅ OCH NU 
 
Folkhögskolans bakgrund är landsbygd och behov av bildning. Den speglade sin tids sociala 
mönster där böndernas söner behövde kunskap för att kunna delta i samhällets demokratiska 
processer. Folkhögskolans pedagogik har sin bakgrund i danske prästmannen och pedagogen 
Grundtvigs tankar. Svensk folkhögskola tog en egen väg, men gemensamma drag finns i den 
nordiska folkhögskoletraditionen och ideologin. 
 
Folkhögskolans miljö, pedagogiska arv och målgrupper 
    
De tre första folkhögskolorna startade 1868. Skolformen växte fram ur behovet av utbildning för 
böndernas söner. Utbildningen inriktades på förkovran inom jordbruk och utbildning i vad man 
kan kalla föreningskunskap för att bli en kunnig medborgare som skulle ta aktiv del i samhället. 
Senare tillkom kurser även för flickor som skulle lära sig att sköta ett lanthushåll, vävning och 
annat nyttigt för hushållets ekonomi (Landström 2004). Vid sekelskiftet mellan 1800 – och 1900-
talet bodde cirka 80 procent av Sveriges befolkning på landsbygden, vilket kan förklara att 
skolorna fyllde en viktig funktion. I sin avhandling Om folkhögskolans dynamik; möten mellan 
olika bildningsprojekt refererar Rolf Berndtsson (2000) exempel på folkhögskolans betydelser. 
Han stöder sina resonemang kring bildningsprojekt bland annat på exempel från Fornby 
folkhögskola i början 1880-talet. Småbrukarsonen Anders Pers, 22 år gammal, deltog i en kurs på 
folkhögskola 1882, och genomförde sin tid där för att få den bildning han strävade efter. Han 
berättar om en kurs med många kvällar med samtal över givna ämnen, som innebar en träning i 
att formulera sig. När Anders såg tillbaka på sitt liv drog han slutsatsen att folkhögskolan gav en 
allmänbildning som behövs för människor som vill leva ”ett rätt mänskligt liv” (Hedlund i 
Berndtsson 2000, s. 9-10). 
 
Numera har inte landsbygden samma starka anknytning till folkhögskolan utan nya grupper har 
sökt sig dit. Ur ekonomisk vinkel är dock en hel del sig likt. Redan från början var skolorna 
ekonomiskt beroende av bland annat statliga bidrag. Pengar kunde komma från insamlingar eller 
från landstinget. Landstingen övertog ibland skolor som startats av andra, till exempel 
folkhögskoleföreningar, eller startade egna skolor. Bondeskolor och landsting har alltså en lång 
gemensam historia (Landström 2004). 
 
Efter några decennier öppnades skolor också för arbetarungdom, den första 1896 (Landström 
2004). När de stora folkrörelserna som frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 
uppstod behövde människor också nya kunskaper, som verktyg, för att kunna göra sig hörda i 
samhället. Folkbildningen hängde samman med människors behov. För att utnyttja sina 
demokratiska rättigheter och bilda föreningar att verka genom behövdes läs- och skrivkunnighet, 
övning i att formulera sig i tal och skrift, våga framträda på en scen för att framföra och hävda 
sina åsikter och stå för sin tro. Folkbildningen skulle så bidra till att människors framtidstro och 
framåtanda växte. Den svenska folkhögskoleideologin har haft parallella linjer. Här har 
medborgarbildning och praktisk bildning följts åt. I dagens samhälle sker också förändringar och 
det råder osäkerhet om vilka kunskaper som människor behöver i framtiden (Landström 2004).              
 
Folkhögskolan som skolform skiljer sig från andra skolformer genom den större frihet skolan 
själv har att bestämma sin inriktning, vilka kurser och ämnen den vill satsa på. Folkhögskolan 
kan också själv besluta om arbetssätt, anställa lärare och marknadsföra sina kurser för att få 
elever (Arvidson m.fl.1988). Det är en form av vuxenutbildning som går en annan väg än de 
vanliga institutionerna.  
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Med tanke på skolformens historia har också diskuterats om folkhögskolan har någon särskild 
tradition eller ideologi, som anger skolans inriktning.  Folkhögskolan ses som en speciell nordisk 
skolform och den danske prästen och pedagogen N.F.S. Grundtvig är en som utvecklade idén 
kring folkhögskola. I den danska folkhögskolan styrde Grundtvigs tankar i riktning att elever 
skulle upplysas och väckas för att se kulturens betydelse, och det var muntligheten, det talade 
ordet, inte boken, som var central. Grunden i bildning var enligt Grundtvig att människor skulle 
ha kunskap om sitt land och sitt kulturarv och utveckla sin personlighet. När folkhögskoletanken 
kom till Sverige på 1870-talet tog den senare en lite annan väg. Den svenska folkhögskolan 
betonade mer av kunskap genom böcker och i en förankring i hembygden. Skillnaden i 
utveckling kan ändå sägas följa Grundtvigs tankelinjer eftersom han betonade att det är den egna 
kulturen som ska vara grund för hur skolan utformas. I Sverige blev det enligt Arvidson m.fl. 
(1988) kunskapsinhämtning och även en inriktning på yrkesutbildning, då det i början gällde 
bondsöners behov av bådadera (Arvidson m.fl.1988). 
 
På folkhögskola har det varit vanligt med internatboende som ett sätt att lösa praktiska problem 
för kursdeltagare. Internatet var också en del i skolans roll som central punkt för undervisning 
och fritid och som gav möjlighet att samtala och diskutera med andra elever och även med 
lärarna. Det blev en kollektiv miljö som bidrog till att befästa kunskaper från lektionstid. 
Folkhögskola hörde till landsbygden och bondgårdens storstuga blev ett slags ideal även för 
skolan i form av internat. Eleverna kunde känna sig som hemma men också få möta nya tankar i 
sitt umgänge med andra i skolan. 
 
Svensk folkhögskola har speciella drag som skiljer den från dansk och norsk tradition. Arvidson 
(Arvidson m.fl.1988) framhåller betoningen på kunskap, en från början praktisk inriktning med 
syftet att få ett yrke men också en medborgarbildning.  Nyttan kombineras med 
personlighetsutveckling genom bildning. Skolan växte fram på landsbygden där behovet var som 
störst och syftet var att ungdomar som gick skolans kurser skulle stanna kvar i sin gamla 
hemmiljö, men med bättre förutsättningar. Arvidsson frågar sig hur en svensk 
folkhögskoleideologi med dessa grundläggande drag har förts vidare. Han pekar på hur 
kulturmönster följer med, utbildningsformer kan inte bara flyttas från en tid till en annan, det 
krävs förändring och anpassning, men den grundläggande idén kan behållas. Grundtvigs tankar 
kan finnas kvar, de sås som frön och växer upp i en ny omgivning utifrån de förhållanden som 
råder där och då (Arvidson m.fl. 1988). 
 
Folkbildningens grundtanke har varit att ge människor en andra chans i livet genom tillfälle till 
utbildning. Det har löpt som en röd tråd genom folkbildningens drygt hundraåriga historia. Den 
som hamnat i utanförskap med sämre möjligheter att delta i och påverka samhället på grund av 
brister i utbildning, av ekonomiska eller sociala skäl, skulle få en ny möjlighet. Studierna skulle 
ha en praktisk och konkret inriktning och skulle leda till en positiv utveckling i livet. Läroplanen 
skapades utifrån behoven i det dagliga arbetet. Traditionellt betecknas kursdeltagares 
bildningsinriktning på folkhögskola som till exempel medborgarutbildning och 
personlighetsbildning (Berndtsson 2000).  
 
Berndtsson konstaterar, att det är i den dynamiska studiemiljön med olika bildningsprojektet som 
folkhögskolans speciella särart och ideologi utvecklas och här finns plats för självutveckling, 
självupprättelse och meritering (Berndtsson 2000 s.295). De flesta studerande lyfter fram 
betydelsen av att möta andra och ta del av deras erfarenheter, man för del av andra världar än sin 
egen (Berndtsson 2000 s.142). På folkhögskolor anordnas en mångfald av kurser, utbudet är stort 
och brett. Generellt finns allmänna kurser med syfte att ge gymnasieskolans behörighet i så 
kallade kärnämnen, som t.ex. svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Estetiska och 
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gestaltande kurser inom konst, form och design, skrivande, teater, musik och film är vanligt 
(Ölands folkhögskola, kursprospekt 2008 – 2009). 
 
Folkhögskolan har olika funktioner. Hit kommer människor i behov av utbildning men i 
folkhögskolan förmedlas även en kultur eller ideologi, som kan bestå av vardagliga 
föreställningar, erfarenheter och sätt att tänka och tala, och mer genomarbetade, intellektuellt 
formulerade, grundtankar (Nitzler m.fl.1996). Deltagare i kurser tar till sig denna grundsyn på 
olika sätt, beroende på vad man har med sig av tidigare erfarenheter och referenser. Mottagandet 
hänger också på vilken inställning man har till avsändaren/skolan. En del tar man till sig, annat är 
man inte medveten om eller tar avstånd från. Effekten av vad som sker på folkhögskolan blir 
därför olika för olika deltagargrupper (Nitzler m.fl.1996 s.16). 
 
Kursdeltagare på folkhögskola reflekterar ibland kring vad just folkhögskolan ger. Idag är det 
vanligt att komma till folkhögskolan med dåliga betyg från grundskola, eller med bara ett fåtal 
färdiga behörigheter och betyg från gymnasieskola. Det kan kännas oroligt att börja skolan igen, 
eftersom man har dåliga erfarenheter av skolgången (Svensson 2002). I en undersökning för ett 
uppsatsarbete för några år sedan noterades hur kursdeltagare vann i självförtroende och även fick 
sina gymnasiebehörigheter på folkhögskola. De imponerades av sig själva för att de höll sin 
tidsplan, de upptäckte att den arbetslivserfarenhet de hade med sig var en fördel och en styrka. 
Att känna att man betyder något i en grupp och kan prata om något så de andra lyssnar känns 
tillfredsställande. Andra synpunkter var det positiva med grupparbete och att man fick pröva på 
olika konstnärliga verksamheter som måleri och teater. Studier i långsam takt, där individen 
bestämmer mer själv än i vanlig skola, kändes välgörande för många. Men en vuxenstuderande 
kan också uppleva det som slöseri med tid. Från arbetslivet är man van vid högt tempo, på 
folkhögskolan gick det ibland väl långsamt (Svensson 2002). 
 
På en del folkhögskolor finns fortfarande internatsboende där skola och fritid flyter ihop till ett 
heltidsengagemang som gör skolan till mer än plats för undervisning. Studerande lär inte bara 
genom studier utan genom hela livssituationen, en självbildning och självutveckling (Berndtsson 
2000 s.142). Berndtsson framhåller just folkhögskolans betydelse som mötesplats för olika 
människor som en viktig faktor. Gemenskap med andra, inblickar i andras världar, utbyte, ökad 
självkänsla och större social förståelse hjälper människor att se sammanhang mellan kunskaper 
som inhämtas och det egna livet, och den personliga utvecklingen (Berndtsson 2000). 
 
Trots förändringar i samhället och i människors intresse för folkbildning och studier i 
studiecirkelform är mycket av folkbildningens ideal levande idag. Det visar en statlig utredning 
kring studiecirkelverksamhet (SOU 1999:84). Ytligt sett kan det verka som cirklar mest sysslar 
med hobbyverksamhet. En utvärdering från folkbildningsorganisationerna under andra hälften av 
1990-talet visar dock att deltagare i studiecirklar motiverade deltagandet med intressefördjupning 
och social gemenskap. Innehåll, form, lärande och gemenskap var en enhet. Personliga motiv 
kunde vara att få mer erfarenhet och en bredare referensvärld och öka sina kunskaper (SOU 
1999:84 s. 289). 
 
Folkbildning för hälsa  
 
Folkbildningens mångskiftande uttryck växte fram under 1800-talet (Gustavsson 1992) och har 
sin grund i 1700-talets upplysningsfilosofi. I dessa idéströmningar finns tanken på människors 
lika värde, rätt till personlig utveckling, yttrandefrihet som grund. Individen har möjligheter att 
med hjälp av nya kunskaper utvecklas både som individ och i ett större sammanhang. En 
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liknande syn finns inom humanismen, där också individens rätt och möjlighet att utvecklas 
estetiskt, moraliskt och intellektuellt betonas.  
 
Bildningsbegreppet betydde dels lärande i form av utbildning, dels ett bildningsarbete som kan 
kallas självbildning. Denna process bygger på att människan själv är aktiv och det handlar om en 
helhetssyn med livslång utveckling (SOU 2000:91). Man kan säga att bildning är en friskfaktor; 
genom vilja att lära och intresse för ny kunskap kan hälsan också utvecklas. Ökad kunskap ger 
förbättrad självbild och självförtroende som hjälper individen att klara nya situationer. En 
grundtanke inom folkbildning är att hjälpa människor till självständigt tänkande.  Vilken faktor 
som är mest stimulerande för hälsan, kunskapen, lärandeprocessen och/eller förhållningssättet till 
bildning kan diskuteras(SOU 2000:91 s.671), men många tecken finns på en positiv förbindelse 
mellan bildning och hälsa. Lärande och bildning har många betydelser, pedagogiskt och 
filosofiskt, och kan ha värde för att folkhälsoarbete ska bli framgångsrikt. För att må bra behöver 
individen ett sammanhang av tillit och frivillighet, och det betonas och kan uppstå i 
bildningssammanhang.  
 
Folkhälsa är ett område som också har ett samhälleligt och politiskt perspektiv. Från statens sida 
har solidaritet och vad som kallas socialt kapital, begrepp som kan ses som kitt som håller ihop 
ett samhälle, betydelse för om folkhälsopolitiska mål kan genomföras, som en del av en bredare 
välfärdspolitik (SOU 2000:91). Utgångspunkten för folkhälsopolitik är alla människors lika 
värde och rätten att utvecklas efter sina förutsättningar. Livsvillkor och levnadsvanor ser olika ut 
och samhället bör försöka ändra villkor som är möjliga att påverka. Varje individ ska ges 
möjligheter att nå hälsa som är individuellt möjlig (SOU 2000:91 s. 69). Visionen är en god hälsa 
på lika villkor, som rätt till mat, rent vatten och god miljö, men människan behöver också känna 
sig behövd. Hälsa hänger ihop med att känna mening och ha kontroll över sitt liv. Ur 
demokratisk aspekt, påpekar utredarna, bör individen stärkas för att bli mindre sårbar, och det är 
viktigt att få göra egna val. Att stärka det sociala kapitalet, som bl. a. betyder att ha möjligheter 
till utbildning, ekonomisk trygghet, sjukvård och sociala nätverk bidrar till bättre hälsa. 
Utredarna konstaterar, att eftersom kropp och psyke hör ihop främjas hälsan av god social 
tillhörighet, särskilt för det psykiska välbefinnandet (SOU 2000:91 s.71). 
 
Även kultur och kulturaktiviteter har betydelse för hälsa. I Nationella folkhälsokommitténs 
slutbetänkande diskuteras hälsoeffekter av kultur, och det har visat sig att hälsoeffekter av kultur 
kan påvisas i modern neurobiologisk forskning. Hjärnan även hos vuxna kan bli stimulerad, och 
kanske just kulturella aktiviteter har stor betydelse. Kultur kan stimulera både kreativitet och 
hälsa (SOU 2000:91). Kultur handlar om meningsskapande för individ och i grupp, 
kommunikation och utövande av kulturella aktiviteter. Det finns forskning som visar att positiva 
effekter på biologiska system är mer än bara tillfälliga (SOU 2000:91 s. 428). Konst kan bli en 
del i ett behandlingsarbete när det gäller till exempel traumatiska upplevelser, och konstnärliga 
uttrycksmedel kan kanske också stärka och stötta det friska hos människor. Konstupplevelser kan 
också hjälpa vid behandling av traumatiska upplevelser (SOU 2000:91).  
 
Folkhälsoarbete är en ny uppgift inom ramen för folkhögskolans verksamhet. Idag finns grupper 
med nya behov som inte tillgodoses inom vanlig utbildning. Av tradition har folkhögskolan 
kunnat vara flexibel gentemot nya målgrupper. Folkhögskolans flexibilitet har från början varit 
dess styrka. Inom folkhögskolan utvecklas också vuxenpedagogik som ser till olika gruppers 
särskilda behov (SOU 2005/06:192).  
 
Att hitta nya vägar i livet, och få stöd och hjälp att utifrån sin egen situation växa och utvecklas 
som människa, ligger som grundläggande mål i folkbildningens pedagogik. Landstingsskolor 
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prioriterar ofta lågutbildade och socialt och kulturellt eftersatta grupper (Nitzler m. fl.1996). Man 
vänder sig till dem som missat mycket av den vanliga skolan eller är arbetslösa. Fin miljö och bra 
lokaler och aktiviteter för både kropp och själ erbjuds, som en satsning på livskvalitet. Ofta finns 
kurser på landstingsskolor riktade till personer med olika typer av problematik. Det handlar då 
inte bara om att ge nya kunskaper utan att stötta arbete med identitet (Nitzler m.fl.1996 s.73 f.f.).  
 
Folkhälsoarbete har blivit en del av kursutbudet och i Kalmar län och på Ölands folkhögskola, 
som exempel, ses folkhälsoarbete som ett uppdrag av skolans huvudman: Landstinget i Kalmar 
län (Ölands folkhögskola, kursprospekt 2008 – 2009).   
 
Folkhälsoarbete är dessutom ett av de sju prioriterade verksamhetsområden inom folkbildningens 
ram, utifrån statens mål med folkhögskola/folkbildning. Utifrån propositionen ”Lära, växa 
förändra” (SOU 2005/06:192) framhävs folkbildningens grund i att människor formar sin 
kunskap utifrån sina egna behov, och ger den dess former. Det bidrar till individens egenmakt 
över sitt liv. Att utgå från individens behov och ta hjälp av gruppens samlade resurser, med 
synsättet att alla kan bidra, ses som folkbildningsmässigt. Det ger grogrund för ett sätt att lära 
som också skapar lämpliga former för studier och studiemål, stärker deltagares förmåga att fatta 
beslut och samarbeta, och så fatta demokratiska beslut. Folkbildningens mål är också att se till 
utsatta gruppers behov, människor i underläge, socialt, ekonomiskt, kulturellt (SOU 
2005/06:192). 
 
Folkbildningens arbete inom hälsoområdet 
 
Allt fler folkhögskolor och studieförbund har kursverksamhet och andra aktiviteter inom 
hälsoarbete. Det visar en rapport från Folkbildningsrådet (Mustel 2004). Folkbildningens 
inriktning har främst varit stresshantering och kompetenshöjning, ibland också kombinerat med 
arbetsträning. För att arbetet skulle bli lättare önskades en bättre samverkan med 
försäkringskassa och arbetsförmedling (Mustel 2004). 
 
Sjukskrivningar har ökat under senaste årtionden, vilket förutom att man är sjuk innebär sociala 
problem för den enskilda människan och kostnader för samhället. Dålig hälsa beror på många 
faktorer. För att komma åt problemen behövs en helhetssyn på människan, och det första som 
behövs är ett förebyggande arbete. Därefter kommer ett aktivt arbete för att rehabilitera 
långtidssjukskrivna. Folkhälsa var förr något sjukvården skulle ägna sig åt. Idag är det viktigt för 
alla samhällssektorer, och folkhögskolor och studieförbund visar intresse för området, med 
aktiviteter och verksamhet riktat till grupper av långtidssjukskrivna (Mustel 2004). Deltagande i 
studiecirklar och verksamhet på folkhögskola arbetar för att stärka delaktighet i kultur och 
skapande. Det har visat sig att stimulans genom kreativ verksamhet gör att människor mår bättre 
och i studiecirklar och på folkhögskola har man möjlighet att utveckla sin kreativitet. 
Konstnärliga moment ingår i många kurser och cirklar som riktas till långstidssjukskrivna  
(Mustel 2004). 
 
Folkbildningen ska enligt propositionen främja verksamhet som gör det möjligt för människor att 
påverka sin situation, det ska ge ökad egenmakt som resultat, och skapa mer engagemang i 
samhället (SOU 2005/06:192). Folkbildning ska dessutom bl. a. stärka demokratin och öka 
delaktighet i kulturlivet.  
 
Många folkhögskolor har lång tradition av att arbeta med friskvård och hälsa. År 2003 fanns 37 
folkhögskolor som sysslade med friskvård och hälsopedagogik (Mustel 2004). Det fanns också 
en stor mängd studiecirklar som har inriktning på medicin, hälso- och sjukvård. Studiematerial 
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kring kurser och projekt som syftar till förbättrad hälsa och livsstilsförändringar har utvecklats 
inom folkbildningen. Ett exempel på samarbete mellan folkhögskola, studieförbund och 
landsting var material från Uppsala läns bildningsförbund. Materialet var framtaget i samarbete 
med landstinget i Uppsala län och ritades till allmänheten och anställda i sjuk- och hälsovård, för 
användning i samtal där människor skulle reflektera över samband hälsa och livsstil (Mustel 
2004). 
 
Inom studieförbund noterade folkbildningsrådet i sin kartläggning (Mustel 2004) exempel på 
projekt för långtidssjukskrivna. Det kunde gälla möjligheter att arbeta, t.ex. genom att bedriva 
egna verksamheter (ABF Jönköping ”Öppna visioner”). Kunskapsinhämtning och studier i 
långsam takt, som flexibla utbildningar med gymnasieinnehåll (Folkuniversitetet i Trelleborg, 
Malmö, Kristianstad och Helsingborg), eller test med individuell studie- och aktivitetsplan som 
följd (Folkuniversitetet i Lerum 2003), rapporterades. Det fanns också många verksamheter med 
skapande innehåll och samtal. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Östra Göinge höll en aktivitet 
kallad Värkstaden, där människor med värk och smärta övade sig i att hantera sin vardag bättre, 
genom träffar i grupp för erfarenhetsutbyte och arbete utifrån tema (Mustel 2004). 
 
På folkhögskola finns korta och längre kurser som led i rehabilitering, för funktionshindrade, och 
långtidssjukskrivna. Långtidssjukskrivna kan erbjudas platser med individuell studieplan på 
allmänna kurser. Ett exempel är Marieborgs folkhögskola där långtidssjukskrivna läste på 
trekvartsfart på skolans hälsopedagogiska kurs. Kurser för långtidssjukskrivna var nytt i början 
av 2000-talet. Folkbildningsrådets rapport (Mustel 2004) noterar, att det i kurskatalogen för 
läsåret 2003/2004 endast var Medlefors folkhögskola som erbjöd sådan kurs. Vid inventering 
som folkbildningsrådet startat visade det sig att betydligt fler folkhögskolor har flera års 
erfarenhet av eller planerade för sådan verksamhet. Verksamheten var endera egen kurs eller en 
uppdragsutbildning, eller med delfinansiering från andra parter. Det kunde vara försäkringskassa, 
kommun, arbetsförmedling och i viss mån landsting (Mustel 2004). 
 
Ett projekt som pågått i flera år är KOM-projektet på Medlefors folkhögskola. Det startade våren 
2000 och började som samarbete med Korpen, senare i skolans egen regi. Från åtta personer  
ökade det till omkring ett hundra deltagare per år. Målgrupp är personer som växlar mellan 
långtidssjukskrivning och arbetslöshet. Flertalet är medelålders kvinnor, med diagnos utbrändhet 
eller psykisk utmattning. I snitt stannar deltagarna 20 veckor på skolan och en utvärdering har 
visat att 70 % kommer tillbaka till arbete eller utbildning. Kursens innehåll är bl. a. valfria 
ämnen, social träning, fysisk aktivitet och att arbeta med att stärka självkänslan. Deltagande är 
frivilligt. Samarbete sker med landsting och försäkringskassa. Längre kurser för arbetslösa och 
långtidssjukskrivna har anordnats vid flera folkhögskolor som exemplet Hälsolyftet, rubrik för ett 
friskvårdsprojekt på Billströmska folkhögskolan för personer utanför arbetslivet. Mål är 
möjlighet till personlig utveckling och mer kunskap för att kunna påverka sitt liv och livsstil 
(Mustel 2004). På Kristinehamns folkhögskola har hållits kurser riktade till långtidssjukskrivna 
med temastudier, skapande aktivitet, fysisk rörelse m.m. Folkbildningsrådets kartläggning av 
folkbildningens insatser för folkhälsa långtidssjukskrivna visare också prov på kurser med 
estetisk inriktning och hälsoprofil. Edelviks folkhögskola hade en 17 veckors kurs konstverkstad 
på deltid, Långholmens folkhögskola ett musikprojekt och Molkoms folkhögskola en livsstils- 
och friskvårdskurs för långtidssjukskrivna med mycket utomhusvistelse, motion, bild och 
musikterapi. Kursen genomfördes i samverkan med landstinget (Mustel 2004). 
 
Folkbildningsrådets rapport pekade på vissa gemensamma drag hos folkhögskola och 
studieförbunds verksamheter för långtidssjukskrivna (Mustel 2004). Folkbildningspedagogik och 
miljö passar målgruppen, studier anpassas till deltagarbehov, och utgångspunkt är det friska hos 
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individen. De flesta skolor och studieförbund försöker finna samarbete med andra parter, främst 
försäkringskassa och arbetsförmedling men även med kommun och landsting. Kurs-
verksamheten anpassas efter deltagares förmåga eftersom målgruppen inte orkar med vanlig 
studiegång. Det har dock uppstått problem genom strikt tolkning av regler från 
försäkringskassans sida vilket försvårar. Det har många folkhögskolor erfarenhet av, liksom att 
det behövs mer flexibilitet och inriktning på individens behov. Det kan handla om kursers 
startdatum, längd, deltagares närvaro och rapportering av denna. Även finansieringsfrågor kan 
ställa till problem. Lärare på skolorna kan också behöva fortbildning för att ha kompetens för nya 
deltagargrupper, i arbete med rehabilitering av människor (Mustel 2004).   
 
Funktionshindrade på folkhögskola 
 
Folkbildningen och folkhögskolan anses spela en viktig roll för personer med funktionshinder. I 
rapporten Funktionshindrade och folkhögskolan tar Ola Holmström fram ett grundmaterial kring 
hinder och möjligheter som finns inom folkhögskolorna (Holmström 2000). Folkbildningsarbete 
har länge utgått från värden som demokrati, jämlikhet och solidaritet, vilket visas genom satsning 
på människor som är utbildningsmässigt eller kulturellt eftersatta. Prioriterade grupper inom 
folkbildningen är personer i det mångkulturella samhället, som har utländsk bakgrund, arbetslösa 
och långtidssjukskrivna, och personer med funktionshinder (Holmström 2000 och SOU 
2005/06:192).  
 
I sin studie diskuterar Holmström (2000) betydelsen för funktionshindrade att gå kurs på 
folkhögskola. Det sker utifrån intervjuer med tio funktionshindrade deltagare på olika skolor. 
Folkbildningens handikappdefinition, enligt Holmström, är människor med bestående 
funktionshinder som är följd av skada eller sjukdom, och människor med funktionshinder.  
Dessutom görs en indelning i olika grupper utifrån handikapp, t.ex. lätt och svårt rörelsehinder, 
hjärnskada i vuxen ålder, psykisk ohälsa och medicinska handikapp. Frågorna i Holmströms 
studie berörde främst om man ansett att tiden på folkhögskolan förändrat något i livet. Hade man 
ändrat sin syn på sig själv och i så fall hur, fanns det problem med folkhögskolestudierna, vad  
var positivt och vad trodde man om sin framtid efter studietiden?  
 
Holmström (2000) redovisar intervjupersonernas upplevelse av sin tid på folkhögskola med start 
i upplevelse av tidigare utbildning. Det finns erfarenheter av att vara missförstådd vilket lett till 
dåligt självförtroende, medan man på folkhögskolan känner sig bemött och blir behandlad på 
annat sätt. Faktorer i detta kan vara att andra kursdeltagare och man själv blivit äldre och uppför 
sig vuxet, att lärarna varierar undervisning och att det är ett lugnare arbetstempo. Intervju-
personerna framhåller också att det är ett positivt bemötande med lärare som bryr sig om 
eleverna och som är vänliga och vill hjälpa. Goda relationer lyfts fram. Att studera tillsammans 
med andra som har likartade erfarenheter, som man kan dela bekymren med, skapar trygghet 
(Holmström 2000). 
 
Det fanns också sådant som skapade problem på folkhögskola, men det är tämligen sporadiska 
påpekanden. Ett exempel är att lärare ibland glömmer att deltagare har funktionshinder, 
hörselproblem, som gör att man måste tala extra tydligt. Någon önskar tydligare strukturer och 
tycker undervisningen blir ”flummig”. Andra tycker däremot, att det är positivt att inte 
undervisning riktas på betyg som i vanliga skolan. Ett annat problem är studiefinansiering 
(Holmström 2000).  
 
Folkhögskolan upplevs som bra studiemiljö och tiden där har betytt mycket för personernas 
självkänsla och utveckling. De har fått mer mod att uttrycka vad de vill, och känner att de klarar 
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av studierna. Det har gett större självförtroende. De intervjuade känner att omgivningen lyssnar 
till dem. Man är sedd som person. Beträffande synen på framtiden är det svårare, den känns 
osäker, och man vet inte vad man ska göra efter tiden på folkhögskolan. Holmström (2000) 
påpekar att det är viktigt att tydligt formulera vad som menas med att folkbildningens deltagare 
ska kunna påverka sin livssituation och hur funktionshindrade ska stärkas i att kunna gå vidare 
efter folkhögskoletidens slut (Holmström 2000). 
 
Långvarig smärta: ett folkhälsoproblem 
 
Lidande kan definieras på olika sätt som något negativt som ansätter människan, eller något man 
måste leva med. Det kan ses som en kamp eller som något konstruktivt, som bär mening, en 
försoning (Eriksson 1994). Att lida är en form av döende, eftersom liv tas ifrån en. Lidande 
tillhör människolivet och är omöjligt att undkomma. Människan lider och hon orsakar andra 
lidande, men hon är också den som kan lindra lidande för andra. I lidande och smärta tappar man 
en del av sina kroppsliga funktioner, och förlorar kapacitet. Man lever i ett vad Eriksson (1994) 
kallar ett lidandets universum, innebär en lång process i en människas liv. Till slut kan det ha ett 
sammanhang, och vinner livet i lidandet kan ny mening skapas och något nytt växa fram 
(Eriksson 1994). 
 
Långvarig benign (benign - ”som utvecklas på godartat sätt”, Nationalencyklopedins ordbok 
1995) smärta har blivit ett folkhälsoproblem. Det drabbar nästan 40 % av befolkningen, främst 
kvinnor. För att betecknas som långvarig ska tillståndet vara tre månader, enligt andra kriterier 
sex månader (SBU-rapport nr. 177/1 2006).  
 
Lever man med långvarig smärta innebär det en hel omställning av livet. Det som börjar med 
värk i nacken kan på sikt ge kroppsliga, sociala och psykiska problem. Omställningen kan hålla 
på under kortare eller längre tid. Det är ett förlopp som kan delas in i tre faser, en inledande fas, 
en fas av bearbetning och en bekräftande fas (Gullacksen 2007). De tre faserna i 
livsomställningen har olika förlopp, där smärtan först ses som akut och något övergående och 
man tror och förväntar sig att livet ska bli som det var förut. Gamla sätt att lösa problem håller 
inte, utan individen kan uppleva att hon mist fotfästet, har ingen självtillit och möter också 
omgivningens misstro. När personen överger tanken att allt ska bli som vanligt igen och istället, 
som Gullacksen formulerar det, ”väljer förändringens okända väg” (Gullacksen 2007 s. 28) 
innebär det en betydelsefull vändpunkt gentemot smärtan. Man erkänner sitt läge och inser att 
man inte kommer att bli av med den. När man erkänt att smärtan inte försvinner kan den aktiva 
bearbetningen starta. Nästa fas kan ses som ett sorgearbete med tomhet, depression och känslor 
av nedstämdhet. Nu börjar man se på sitt liv som helhet och hur annat påverkas av smärtan. Det 
blir en omställning för att kunna leva med sin smärta, där smärtan ingår i det vanliga. Man börjar 
ta tillbaka kontrollen, få mer självförtroende. Tredje fasen blir en förändringstid. Nu kan man 
börja se möjligheter, man börjar ta kommandot över livet (Gullacksen 2007 s.32). Gullacksen 
refererar till intervjuer med smärtdrabbade kvinnor, som i tredje fasen i sina berättelser inte 
förmedlar nederlag utan ”ger intryck av att de segrat och känner stolthet över den upprättelse de 
gett sig själva” (Gullacksen 2007 s. 33).  
 
Värk är en av de vanligaste anledningarna till att man tar kontakt med läkare i öppenvården 
(Perseius & Peterson 2001). Traditionell sjukvård har svårt att finna sätt att hjälpa personer med 
långvarig smärta. Eftersom smärta är en individuell upplevelse har man på en del håll börjat 
använda pedagogiska och beteendeinriktade behandlingsformer där individen får arbeta med sina 
problem. För att kunna hantera smärtan behövs en nyorientering i tillvaron, ett nytt sätt att leva 
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där smärtan är en del i livet och att man har verktyg att kontrollera den (Perseius & Peterson 
2001).  
 
För att behandla långvarig smärta behövs ett helt spektra av insatser. Det kan behövas en 
kombination av träning, samtal, insatser för individens psykiska och fysiska välbefinnande (SBU 
2006). Det har visat sig att multimodal rehabilitering, en bredd av många insatser och en 
samordning av olika rehabiliteringssätt, med helhetssyn på individen, ger bättre resultat på lång 
sikt.  Det är inte bara själva smärtan som ska behandlas utan många faktorer runt om, fysiskt, 
psykiskt, socialt och kulturellt. Nödvändigt är att utgångspunkten är att patienten, individen själv, 
är delaktig i planering och behandling av sin smärta (Jakobsson 2007).  
 
I ett projekt vid FoU-enheten i Södra Älvsborg undersöktes hur effektiva olika  
behandlingsmetoder var vid kronisk smärta. Personal som var verksam vid smärtmottagningar i 
Västra Götaland intervjuades. Slutsatser i litteraturgenomgång var att behandling i team är 
grundläggande för att resultat ska uppnås och att patienten själv är delaktig och aktiv i processen. 
Man får erfarenheter och gör egna upptäckter och förstår att man har möjligheter att påverka hur 
man mår i sin sjukdom. I rapporten konstateras, att det finns relativt lite av forskning om 
behandling av kronisk benign smärta på allmängrupp av patienter som söker sig till vårdcentraler 
(FoU-rapport nr 35 från FoU-enheten i Södra Älvsborg 2006). 
 
Också Nyckelns kursverksamhet vid länssjukhuset i Kalmar har utvärderats och efter 
kurscentrets första projektår och verksamhet 1998 – 1999 visade en utvärdering att mer än 90 % 
av deltagarna var nöjda med kurserna. Nästan 60 % av deltagarna hade via Nyckelkurserna 
genomfört förändringar som lett till ökat självförtroende. Man hade mer tagit kontroll över sitt liv 
och sin sjukdom. Mindre stress, bättre kosthållning och ett mer aktivt liv hade blivit resultat hos 
flera (Nilsson, Samuelsson & Sjöde 1999). 
 
En utvärdering av projektet kurser för personer med långvarig smärta på folkhögskola, i 
samarbete med Nyckeln kurscenter, Landstinget i Kalmar län, och försäkringskassan, visar bland 
annat, att livskvalitet som hänger samman med hälsa ökar väsentligt, ångest och depression 
minskar och deltagare anser sig få verktyg för att hantera och påverka sin livssituation. 
Utvärdering av projektet har visat att det handlar om en grupp med i allmänhet lägre livskvalitet 
än andra långvarigt sjuka (Nilsson, Ekdahl & Perseius 2008). Det gäller både på fysisk och 
psykisk nivå, och särskilt beträffande upplevelsen att vara begränsad i vardagslivet av sina 
fysiska krämpor, av fysisk smärta, och i sin livskänsla. Kursen ger ökad självkänsla. Den 
samhällsekonomiska vinsten är stor, beräknad på minskad sjukvårdskostnad, minskning av 
sjukskrivning och mindre konsumtion av medicin, och ökat förvärvsarbete (Nilsson, Ekdahl & 
Perseius 2008). 
 
Kurser inom egenvård med deltagarstyrd utbildning för personer med långvarig sjukdom och för 
patienter inom specialisttandvården har utvärderats på länssjukhuset i Kalmar.  Avdelningen för 
klinisk bettfysiologi och Nyckeln kurs- och kompetenscenter för hälsopedagogik har gjort en 
uppföljning av smärtpatienter inom specialisttandvården. Långvarig smärta som man möter inom 
tandvården finns i ansiktet och käkarna. Man har undersökt vilken uppfattning patienter har av 
behandlingen (Perseius & Ekdahl 2008). Utvärderingen omfattar vårdkonsumtion, 
sjukskrivningar och upplevelser hos patienter och personal. Rapporten visar att metoden har 
hjälpt de flesta av patienterna. Det har skett på olika sätt, t.ex. genom samtal. Patienterna har 
också känt sig hjälpta av känslan att bli tagna på allvar för sin smärta. De har även fått praktisk 
hjälp. De flesta i patientgruppen har fortfarande ont men klarar att hantera smärtan på bättre sätt, 
klarar av stress bättre och blir inte rädda när av symtom på att problemen kommer tillbaka. Det 
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finns en samstämmighet hos personal i referensgrupp och behandlingsteam om vad som gett 
resultat. Referensgruppen menar att bemötande av patienten är grunden för ett bra resultat. Man 
arbetar med att förändra synen på sin sjukdom och sina negativa upplevelser av vården. 
Förståelse och bekräftelse är viktigt för att bli hjälpt, det framhålls även av patienterna (Perseius 
& Ekdahl 2008). 
 
Projektet ”Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta” 
 
Smärtkurser på folkhögskola startades utifrån en granskning av Landstinget i Kalmar läns 
smärtverksamhet, vilken gjordes av landstingets revisorer under 2004. Antalet personer som lider 
av långvarig smärta är en stor och växande grupp människor som går runt i sjukvården utan att 
bli hjälpta (Nilsson, Ekdahl & Perseius 2008). Med bättre och effektivare vård för denna grupp 
vinner man mycket både ekonomiskt och humanitärt. I projektet Nyckelkurs på folkhögskola 
skulle tyngdpunkten ligga på egenvård och syftet var en bättre hälsa för individen och en 
ekonomisk vinst för samhället. Färre skulle utnyttja vården och fler skulle kunna börja arbeta 
igen. I en ny form av samarbete mellan landsting och folkhögskola skulle erfarenheter och 
kunskaper från Nyckelns kursverksamhet tas tillvara och det kunde vidareutvecklas på 
folkhögskola (Nilsson, Ekdahl & Perseius 2008). Man skulle ta tillvara folkhögskolans tradition 
som kursanordnare, dess frihet att välja form utifrån olika målgrupper kopplat till kompetens att 
arbeta med vuxnas lärande.  
 
Ytterligare faktorer medverkade till att projektet förlades till folkhögskola. Folkhögskolorna i 
Kalmar län har bland annat målet att bidra till att folkhälsan i länet förbättras, de har en 
geografisk spridning som gör kursutbudet tillgängligt för en stor del av länsbefolkningen. Det 
framhölls särskilt i diskussionen, och även i en kurspresentation (Ölands folkhögskola,  
kursprospekt läsåret 2008 – 2009). Vidare skulle skolornas resurser för olika estetiska 
uttrycksformer användas. Eget skapande och möjligheter att ta del av utbudet av kulturella 
aktiviteter på folkhögskola skulle också finnas tillgängligt för smärtkursens deltagare, och bild, 
musik och föreläsningar var några exempel (Ölands folkhögskola, kursprospekt 2008 – 2009). 
 
 
Nyckelkurs och problembaserat lärande         
 
Nyckeln kurscenter på länssjukhuset i Kalmar startade 1998. Under flera år har Nyckeln 
kurscenter arbetet med utbildning för personer med livsstilsrelaterad ohälsa. Syftet har varit att 
man genom utbildning ska öka förståelsen om sin sjukdom och öka möjligheter till att åter börja 
arbeta. Ett första samarbete började utvecklas mellan kurscentrat och Ölands folkhögskola hösten 
2003. Kurserna har utvecklats under flera år och visar på bra resultat. Syftet är att stötta patienter 
med långvariga problem, särskilt sådant som hänger ihop med livsstil och ska hjälpa att bättre ta 
hand om sin egen hälsa och få en ökad livskvalitet (Perseius & Peterson 2001). Smärtkursen på 
folkhögskola var upplagd som egenvårdsgrupp, d.v.s. gruppdeltagarna hjälper och stöttar 
varandra genom att de egna erfarenheterna och kunskaperna förmedlas till de andra. Kursen gick 
med öppen inbjudan till män och kvinnor, oavsett ålder. Det gemensamma var långvarig smärta. 
Intresserade fick själva ansöka till kursen via anmälan till Nyckeln kurs- och kompetenscenter på 
länssjukhuset i Kalmar. Oftast hade man en rekommendation från läkare eller annan kontakt 
inom vården. Kursgrupper är små med runt åtta deltagare. Man träffas en gång per vecka under 
två terminer. Mellan kursträffarna arbetar var och en med individuella förändringsmål i sitt eget 
vardagsliv (Nilsson, Ekdahl & Perseius 2008).  
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Problembaserat lärande PBL är en pedagogik som kom till Sverige i början av 1980-talet 
(Egidius 1999). Till att börja med översattes versalerna med ”problembaserad inlärning” 
eftersom ordet lärande inte fanns som term på svenska. I fortsättningen kommer jag att använda 
förkortningen PBL, eftersom källmaterialet kring kurser för egenvårdsbaserad rehabilitering 
använder denna term för att beskriva sin pedagogiska grundsyn.  
 
Hälsouniversitetet i Linköping införde Problembaserad inlärning på samtliga utbildningslinjer 
1986. Inspiration och idéer har hämtats från universitet i främst Kanada och Holland (Kjellgren 
m.fl.1993). Metoden karaktäriseras av att situationer med verklighetsanknytning är utgångspunkt 
för problembearbetning. Detta utgör bas för inlärning. Det är också en metod som bygger på att 
studerande själva är aktiva och tar ansvar för sitt lärande, samt att arbete sker i grupp ( Kjellgren 
m.fl.1993). Eftersom lärande har sin grund i och är anpassad efter den egna verkligheten lär man 
sig ett arbetssätt som går att använda i det egna livet. Man kan även fördjupa kunskaper genom 
ämnesstudier men syftet är att göra kunskapen till sin egen, att internalisera den. Det fördjupar 
istället för att vara lösryckta fakta (Kjellgren m.fl. 1993 s. 26).  
 
Tio år senare hade termen införts även i Sverige och L i PBL översattes med ”lärande”, då det 
ansågs vara en fråga om lärande, och inte vad som traditionellt menas med inlärning. Typiskt för 
PBL är att man fokuserar på problem och uppgifter, inte ämnesinnehåll. Deltagare får sedan öva 
sig att lösa uppgifter innan de inhämtat specifika kunskaper för området. Genom att studera 
problemet först tar man reda på och kartlägger vilka kunskaper som krävs för att lösa det. Inom 
PBL får läraren rollen som handledare som ska träna deltagarna att själva söka kunskaper som 
behövs (Egidius 1999). 
 
PBL är en pedagogisk modell som är användbar inom vårdområdet. Patienten får berätta sin 
historia och är själv aktiv i behandlingen (Ekberg & Svedin 1998). Genom att arbeta i grupp där 
många har samma erfarenhet ger det också nya perspektiv på den egna situationen. Innehållet i en 
grupps arbete styrs av de mål som sätts upp. När det gäller rehabilitering försöker man se 
orsakerna till sina besvär och målet är formulerat som en förändring i konkreta ord, med mål och 
delmål. Det är gruppdeltagarna själva som ska arbeta med sin egen rehabilitering och när man 
själv formulerar sina mål skapas mer motivation och hopp (Ekberg & Svedin 1998). PBL 
används också på Nyckeln kurscenter i egenvårdskurser (Nilsson, Samuelsson & Sjöde 1999). 
Kurskonceptet är en metod med start i PBL och vidareutveckling i sex steg, utifrån Ekberg & 
Svedin (1998). 
 
Metoden består i korthet i att gruppen varje gång arbetar med ett tema, som gemensamt 
diskuteras fram. Därefter sker fritt associerande kring frågeställningen man bestämt sig för. 
Deltagarna får sätta ord på allt man associerar till frågan, och det skrivs på tavla eller 
blädderblock så alla har tillgång till allt. Gruppen diskuterar fram tema och rubriker. Ord sorteras 
i kategorier, delar av huvudtemat. Gruppmedlemmarna väljer en kategori att arbeta vidare med, 
och varje deltagare formulerar ett eget delmål som hör ihop med kategorin. Nästa gång sker 
utvärdering och man kan ge varandra råd, tips och stöd.  Därefter väljs nytt tema, eller man 
fortsätter med samma. Gruppen avgör. Handledarens roll i arbetet är att se till att stegen i 
arbetsmetoden följs. Ansvaret för förändringsarbetet ligger hos gruppen.  
                                                                                                                                                                               
Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping har kartlagt deltagares upplevelser och erfarenheter 
av problembaserad rehabilitering (Skillborg m.fl. 2003). Syfte med studien var att undersöka 
användbarheten av problembaserad rehabilitering för patienter med stress, utmattning eller 
depression, och patienter med smärta (Skillborg m.fl. 2003).  Patienterna upplevde metoden i 
stort positiv. Den tog tid men man fick ökad insikt om sin sjukdom, fick mer självförtroende, 
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ökad handlingsförmåga och förmåga att sätta gränser. Att vara i en grupp med personer med 
liknande erfarenheter värderades högt, och deltagarna var osäkra på om det var metoden eller 
träffarna i gruppen som betydde mest för framsteg i den egna rehabiliteringen (Skillborg m.fl. 
2003). 
 
Sammanfattning 
 
Folkhögskolan växte fram ur ett behov av bildning för dem som av olika skäl inte fått 
möjligheten. Skolformen startade på landsbygden men blev senare en viktig faktor även inom  
folkrörelserna. Folkhögskolan har behållit sin frihet att bestämma om inriktning och kursutbud. 
Den särskilda miljö som folkhögskolan kan erbjuda ge för många en ny chans till 
självutveckling. Bildning betraktas idag som en friskfaktor, det vill säga hälsa kan förbättras 
genom kunskap. Folkhälsoarbete är nu en uppgift för folkhögskolan som utvecklat pedagogik 
som passar för vuxna med olika behov. En rad exempel finns på folkhögskolor och 
studieförbunds aktivitet inom hälsoarbete. En undersökning av funktionshindrades upplevelse av 
tid på folkhögskola visar att deltagarna känt att de blivit bra bemötta, med respekt och vänlighet 
och att det ger trygghet och större tilltro till den egna förmågan. 
 
I kapitlet gav också definitioner av lidande och av långvarig smärta och exempel på 
forskningsprojekt kring rehabilitering, behandlingsmetoder av kronisk smärta och 
egenvårdskurser. Problembaserad metod presenterades liksom projektet Nyckelkurs på 
folkhögskola för personer med långvarig smärta. 
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3  TEORIBAKGRUND 
 
Hermeneutik som tolkningsverktyg och berättelsen som forskningsmaterial presenteras i följande 
kapitel. Konst och handling kan betraktas som form av text enligt Ricoeur vilket jag använder 
senare i detta arbete som analysmetod. I min teoribakgrund träder också två framstående personer 
och pionjärer inom folkhögskola och folkbildning fram – N.F. S. Grundtvig, den danske präst, 
författare och pedagog som lade tankegrunden för en skola för folket, folkhögskolan, och Oscar 
Olsson som startade de första studiecirklarna. Grundtvigs tankar och filosofi, ideologin för 
folkhögskolan, och Olssons praktiska utformande studier och spridning av bildning i grupp, är 
källor för mitt tänkande kring folkhögskola och människors upplevelse av dess kursverksamhet.  
 
Hermeneutik och livsförståelse  
 
Hermeneutik som tolkningsverktyg används inom humanistiska vetenskaper. Den hermeneutiska 
spiralen där helhet och del växlar kan ses som att samverkan ger ökad förståelse för ett fenomen. 
Den personliga förförståelsen är ett nödvändigt instrument.  Berättelser och texter används som 
data för forskning och tolkning kring människors liv och identitet. 
 
Hermeneutik – historisk bakgrund 
 
Ordet hermeneutik kommer av namnet Hermes, gudarnas budbärare. Hermeneutiken har använts 
som arbetssätt inom humanistiska vetenskaper som historia och litteraturvetenskap där man söker 
ett budskap i en text, en mänsklig handling eller ett föremål (Sjöström 1994). Hermeneutiken är 
besläktad med filosofiska synsätt som försöker förstå den innebörd människor lägger i sina 
handlingar. Hermeneutiken har sedan utvidgat sitt område och används inom andra vetenskaper. 
Den används som textanalys inom humanistiska vetenskaper.  Från början har hermeneutiken 
haft som huvudtema att meningen hos en del bara kan förstås om den sätts i samband med 
helheten (Sjöström 1994).  
 
Växlingen mellan helhet och del kallas den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen. Man börjar i en 
del och försöker sätta den i samband med helheten som då ger något nytt. Man går sedan tillbaka 
till den studerade delen. Växlingen mellan helhet och del fortsätter och man uppnår efter hand en 
fördjupad förståelse av helhet och del. Det är den objektiverande hermeneutikens cirkel, baserad 
på filosofen Gadamers syn (Alvesson & Sköldberg 2008). Gadamer betonade läsning av text som 
det centrala. Läsning av litterära texter blir en modell för all förståelse. I läsningen måste man 
lämna sig själv, ge sig av ut i det främmande och göra det till sitt det, förstå det på dess egna 
villkor (Gustavsson 1996). Det finns också en annan cirkel där tolkningen bygger på växling 
förförståelse och förståelse. Inom hermeneutiken är det det unika hos människor och företeelser 
som söks och som betraktas som kunskap. Det handlar om att synliggöra hur det är för människor 
att existera under sina unika villkor, eller visa innebörden i unika mänskliga förhållanden. 
Sammantaget kan dessa unika inslag ge ett grundmaterial för tolkning. Kunskap om vad som 
gäller för människor i deras unika livssituation kan öka mina möjligheter att möta och förstå 
andra. Den erfarenhet som växer fram ur mötet kan öka mina möjligheter att förstå.  
 
Hermeneutisk tolkningsanalys bygger på begreppet förståelsehorisont, där den personliga 
referensramen och förförståelsen är ett nödvändig och aktivt instrument i tolkningsarbetet. I en 
hermeneutisk spiral där min förförståelse möter texten skapas en ny förståelse som jag återvänder 
till texten med, vad som kallas hermeneutiska cirklar (Gadamer enligt Gustavsson 1996 s. 99). 
Förståelsehorisonten smälter samman. Det är mig själv jag utgår ifrån vid mitt möte med 
informanten. Man kan tala med Ricoeur och säga: en värld öppnar sig framför texten. Denna 
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värld ser jag och utsätter för betraktande och analys med den förförståelse jag bär med mig 
(Gustavsson 1996).  
 
Konst och handling som text 
 
Enligt Ricoeur (1991) är konst, måleri och bildskapande, konstnärliga uttryckssätt en form av 
text. Även handlingar kan enligt Ricoeur betraktas som text. Det heter att man lämnar spår efter 
sig i historien. Ricoeur ansluter till hermeneutiken med sin syn att en meningsfull handling kan 
tolkas utifrån en språklig aspekt (Ricoeuer 1971).  
 
En möjlighet att nå djupare skikt i en text är att söka efter metaforer. Ricoeur kallar det den 
metaforiska vändningen när ett ord eller mening ändras från att vara bokstavlig till att bli 
symbolisk och bildlig (Wiklund m.fl. 2002). En metafor kan kasta nytt ljus över texten och i 
slutänden skapa djupare förståelse av den värld och människa som texten ursprungligen 
härstammar från. Det är inte säkert att metaforerna uttrycks tydligt i berättelsen, utan det är 
läsaren/forskaren som formulerar den, i syfte att nå en underliggande mening och betydelse 
(Wiklund m.fl. 2002). 
 
Om man sedan i ett nytt steg läser om texten finns möjligheten att utvinna nytt perspektiv på 
materialet. När de gamla och nya perspektiven på materialet får mötas är det också möjligt att 
finna ny insikt och förståelse för den människa som skrivit texten, och hennes värld (Wiklund 
m.fl. 2002).  
  
Berättelsen som forskningsmaterial 
 
Människan har berättat i alla tider. Berättelsen är en mänsklig aktivitet som är kommunikation, 
förmedling av värderingar, skapande av kunskap, den är underhållning och utlopp för fantasi 
samt kreativitet. Har ett samhälle inte ett skriftspråk förmedlas historia och kultur genom muntlig 
tradition, som berättelser. Berättelsen hjälper oss att sätta ord på upplevelser, den ger mening och 
sammanhang och genom att berätta gör vi världen begriplig (Johansson 2005). På senare år har 
berättelser, erkänts som kunskapsform även inom vetenskapen. Ett tvärdiciplinärt forskningsfält 
kallat narrativa studier eller berättelseforskning har växt fram sedan mitten av 1980-talet 
(Johansson 2005 s.17). Inom vetenskaperna har synen på språket ändrats, med anknytning till 
postmodernism och poststrukturalism, språket skapar den sociala verklighet vi upplever. Våra 
identiteter skapas genom språket som social aktivitet. En specifik form av berättelser är 
livsberättelser, som kan beskrivas som den berättelse en människa berättar om sitt liv, eller om 
valda delar av sitt liv. Inom vetenskapen används detta slag av berättelser som material för 
undersökning av hur människor ger sitt liv mening och skapar identitet. Fokus ligger på deras 
egna tolkningar av sig själva (Johansson 2005). Johansson nämner fem aspekter som argument 
för studier av livsberättelser, som grundas i sociologen Laurel Richardsons beskrivning av 
sociologiska aspekter i narrativ analys av just livsberättelser.  
 

• Berättelser formulerar våra vardagserfarenheter. De skapar ordning och mening i vårt 
dagliga liv. 

• Berättelser skapar ordning som visar hur människan upplever sitt eget liv, en 
självbiografisk aspekt på berättelser. 

• Berättelsen ger oss möjlighet att förstå andra människor, vi får ta del av deras liv. 
• Kulturen ger oss berättelser som är modeller för hur vi ska förstå våra liv, förmedlande 

historier om nationen, folket, hjältar, offer, rollmönster. 
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• Kollektiva berättelser som kan vara röst och formulering av erfarenheter av förtryck och 
utanförskap med funktion att ge mod, hopp och formulera drömmar (Johansson 2005 s. 
23 f.). 

 
Narrativ analys är tolkande, och lyfter främst fram mänskligt handlande och fantasi. Kärnan i 
narrativ analys är att tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala omvärld. 
Denna metod lämpar sig då väl för studier av identitet och subjektivitet (Johansson 2005). 
Eftersom det handlar om tolkning finns inte bara en sann tolkning utan det finns många 
tolkningar i varje berättelse. Tolkning förknippas med den hermeneutiska traditionen, där det 
handlar om att tolka sammansatta meningssammanhang. 
 
Röster ur folkbildningens historia: N.F.S. Grundtvig och Oscar Olsson   
 
I folkbildningens historia fanns engagemanget för människor med sociala utanförskap som det 
innebär att inte ha möjligheter till utbildning, genom klasstillhörighet stå utanför den 
demokratiska processen. I ett sådant engagemang hade folkrörelserna på 1800-talet sitt ursprung. 
Det var också en utbildning med syfte att få möjlighet att delta i den demokratiska processen i 
samhället. Två framträdande gestalter inom folkbildningen är N.F.S. Grundtvig ansåg att 
undervisning skulle byggas på det talade ordet, språket, berättelser och kultur och Oscar Olsson 
utvecklade självbildning som centralt begrepp i studier.  
 
Bildning genom folkhögskola var först att lära sig tala, skriva och framträda vilket var nyttiga 
kunskaper för yrkesliv. Folkhögskolans kurser har från början av avsikten att ge behörighet för 
vidare utbildning. Senare har också egna kurser ordnats, som journalist- och kantorsutbildning 
(Landström 2004). I vår tid har bildning har blivit en friskhetsfaktor i folkhälsoarbetet med 
helhetssyn på människan. Det har blivit en del i folkhälsopolitiken och här har även 
folkhögskolan fått en roll med sin tradition att vända sig till grupper som inte får behov 
tillgodosedda genom vanlig utbildning. Rehabiliteringskurser finns på många folkhögskolor. 
 
N.F.S. Grundtvig beskriver sina tankar om fri, levande och naturlig folkupplysning, där 
undervisning ska bygga på det levande, talade ordet (Terning & Klonteig 1983). Friheten och liv 
– död är centralt för Grundtvig. Han studerade litteratur och fann att sagor och myter tolkar och 
uttrycker vad människan alltid funderat kring. Myterna berättar i bilder och symboler om 
människans villkor som är givna och som sett likadana ut genom alla tider. Uppfattningen om 
livet kallar han historisk. Den uttrycks i bilder och symboler och är därför också poetisk. Skolan 
ska vara platsen för samtal. Det sker i en dialog, i växelverkan mellan lärare och elev. Språket, 
berättelserna och kulturen var det viktigaste i skolan (Terning & Klonteig 1983) och språket är 
enligt Grundtvig en värld som innehåller allt viktigt i livet (Bergstedt 1998). Målet på en 
folkhögskola är inte examen eller yrke i första hand utan utbildning och upplysning för livet. I 
samtalet finner man sig själv och utvecklar sig själv, och den andliga kraft som skapar liv och 
förändrar livet och historien. För att en skola ska fungera ska den bygga på frivillighet och lust 
att lära, och en lärare är den som lär och som inspirerar andra att lära och upptäcka sig själv 
(Bergstedt 1998).  
 
Bildningens mål är frihet. Den personliga, individuella bildningens resultat blir en demokratisk 
hållning med självständighet och ansvar. Oscar Olsson (1877 – 1950), som kallas ”studiecirkelns 
fader”, menade att individens bildning ska användas till medmänniskornas bästa (Olsson 1994). 
Olsson, som startade den första studiecirkeln i Lund 1902, spelade också en viktig roll för 
folkbildningens ställning i Sverige. Han framhöll studiecirkeln som bildningsmedel där frihet och 
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jämlikhet var grundhållning, studier var ett självbildningsarbete och samtalet i gruppen en grund 
för framgång i detta bildningsarbete. 
 
I Oscar Olssons text om studiecirkeln och dess arbete, ideal och lärare, finns en människosyn och 
en kunskapssyn som handlar om respekt, värde, frihet och en längtan efter ett fullödigt liv Studier 
är inget som avverkas under en kort period i livet utan det är en lärande som pågår hela livet. Det 
finns en krass samhällsekonomisk syn på människans bildning: en individ som har intressen och 
vill lära får bättre hälsa och liv och är ingen ”skrothög” som belastar samhället (Olsson 1994). 
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4  METOD 
 
I metodkapitlet redogörs för valet av forskningsmetod, som är av kvalitativ modell med 
hermeneutisk tolkning som analysverktyg. I avsnittet om datainsamling finns bakgrund till det 
projekt som är mål för min studie, hur urval av informanter skett, samt hur genomförande av 
datainsamling gått till. Analysmetoden beskrivs. 
 
Metodval och teoretisk referensram  
 
Jag har valt en kvalitativ modell med hermeneutisk tolkning som analysverktyg/ 
tolkningsinstrument. Jag använder hermeneutisk metod där ”studieobjektet utgörs av unika 
mänskliga handlingar och företeelser sedda i sina sammanhang” (Sjöström 1994 s. 73). Genom 
att undersöka enskilda människors upplevelser kan jag få ett underlag för att gå vidare med 
tolkning och dra möjliga slutsatser kring vad deltagande i kurser på folkhögskola kan betyda för 
människor och den subjektiva uppfattning de har om sin hälsa.  
 
Sammanställning av berättelser från enskilda personer kan  
 

• visa mönster, som kan generaliseras till att gälla en grupp 
• skapa förutsättningar att förstå vad individers erfarenheter kan betyda i andra och större 

sammanhang, 
• ge möjlighet till att dra slutsatser om människors individuella livsvillkor på ett allmänt 

plan (generalisering på metanivå) (Sjöström 1994).  
 

I val av metod och hur tolkning kan användas som ett kreativt verktyg har jag inspirerats av 
filosofen Paul Ricoeur (Ricoeur 1971 och 1991; Ricoeur enligt Kemp & Kristensson 1988) och 
hans syn på text som berättelse. Enligt Ricoeur kan berättelsen tolkas av forskaren genom att 
man tar hjälp av sin förförståelse, ”tar ett steg bakåt” och betraktar informanternas svar som text. 
Texten står nu för sig själv som en egen enhet som lämnat berättaren. Enligt Ricoeur säger texten 
något utöver vad den som skrivit själv haft för avsikt. Fantasin och inlevelsen kan öka förståelsen 
i en text, för en annan människa (Ricoeur enligt Kemp & Kristensson 1988). Ricoeurs teorier 
kring tolkning av text använts inom vårdvetenskapen (Wiklund m.fl. 2002) där teorin anpassats 
för kvalitativ forskning med berättelser som empiri. Där framhålls att Ricoeurs tolkningsteori är 
användbar för berättelser om forskaren förstår att den distansering Ricoeur nämner är ett sätt att 
hantera förförståelsen. Däremot måste distansen följas av reflektion där tolkningen åter knyts 
samman med den empiri forskaren utgick från (Wiklund m.fl. 2002). För denna studie med 
berättelser som data har dels målgruppen (smärtkursens deltagare) anknytning till vården, dels att 
min förförståelse utgör en faktor för tolkningsresultat har jag valt att inspireras av Wiklund m. fl. 
(2002). 
 
Förförståelse 
 
I kvalitativ forskning spelar forskarens förförståelse en viktig roll (Barbosa da Silva & Wahlberg 
1994 s.59). Min förförståelse i denna studie består i att jag arbetar på folkhögskola och har ett 
intresse för folkbildning, som nämnts inledningskapitlet. Jag har varit handledare i Nyckelkurs på 
folkhögskola för personer med långvarig smärta. När det gäller metod finns också där en 
förförståelse. Jag har tidigare använt kvalitativ metod i uppsatsarbete. Eftersom jag är en 
skrivande människa med intresse för språk och texttolkning har det bidrag till mitt val av 
hermeneutik som verktyg och analysmetod. Även filosofen Paul Ricoeur och hans tankar kring 
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text är jag intresserad av sedan tidigare. Jag har studerat teologi med särskild fördjupning på tro – 
och livsåskådningsfrågor, vilket innebär att jag är förtrogen med frågeställningar och tolkningar 
kring människors tankar kring livsförändring och livsmening. 
  
Datainsamling  
 
Landstinget i Kalmar läns samarbetsprojekt med fem folkhögskolor i Kalmar län har pågått under 
två år. Projektet startade hösten 2006. Urval av informanter för uppsatsarbetet skedde då cirka sju 
grupper hade avslutat kursen. Deltagare i kurser som startats inom projekttiden 2006-2008 var 
109, 99 kvinnor och 10 män. Majoriteten av deltagare var mellan 36 och 65 år (Nilsson, Ekdahl 
& Perseius 2008).  
 
Urval  
 
Deltagare har valts från kursgrupper som deltagit i kurs för personer med långvarig smärta på 
folkhögskola, och som avslutat kursens två terminer. Jag vände mig till tre grupper som avslutat 
kursen, d. v. s. gått två terminer. Två grupper pågick hösttermin 2006 – vårtermin 2007, en grupp 
vårtermin 2007 – hösttermin 2007. Dessa grupper låg tidsmässigt närmast då jag skulle börja 
undersökning. Frågan om medverkan delades ut direkt i handen vid fysiskt möte eller sändes ut 
per post till 29 personer, 26 kvinnor och tre män. De tillfrågades ålder varierar mellan 30 år och 
74 år.  

 
Instrument och genomförande 
 
För datainsamling tillfrågades ovan nämnda grupper per brev. Det innehöll information om 
uppsatsarbetet och projektets syfte, dess upplägg, användning och anonymitet (bilaga 1) och tre 
frågeställningar. Där fanns också förfrågan om viljan att delta med svar på frågeställningarna, 
med utrymme för skriftligt svar med bekräftelse eller avböjande. Svar önskades i retur. Brev med 
fråga om informanternas medverkan överlämnades till två grupper vid en utvärderingsträff, via 
en av projektledarna. Hon tog också emot ja- och nejsvar på frågan om medverkan, och 
överlämnade dem till undertecknad, som också fick tillbaka brev med förkryssat ja, samt med 
adress och telefon. Jag tog därefter själv kontakt med dessa personer och bad att få svar på 
frågorna via e-post. En informant gav istället sin berättelse muntligt per telefon, eftersom det inte 
fanns tillgång till dator. Den antecknades direkt i anslutning till samtalet.  
 
En tredje grupp på tre personer som avslutat i december 2007 tillfrågades också, först muntligt, 
därefter skriftligt via e-post och brev. Ett svar kom omedelbart, övriga svarade inte.  
 
Elva svar kom, varav tio personer var positiva till att delta i undersökningen. Därefter sändes 
brev, med e-post eller i vanligt brev, följande frågor, till de tio positiva: 
 

• Hur har ditt liv varit under de senaste åren?  
• Hur ser ditt liv ut idag? 
• Hur ser du på ditt deltagande i kursen för personer med långvarig smärta på 

folkhögskola? 
 

Tiden för svar sattes till två veckor (bilaga 1). För att få in resterande svar från dem som 
accepterat att medverka, men som inte svarat inom utsatt tid, skickades påminnelse (bilaga 2 ). 
Efter genomgång av insamlade data behövdes en fördjupning av svar på frågan om vad 
folkhögskolan betytt. Brev sändes brev med förfrågan om komplettering av svar på vad 
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folkhögskolan betytt för kursen och deltagaren (bilaga 3). Då inkom sju svar per brev/e-post. Två 
söktes per telefon och gav muntligt svar, som antecknades omedelbart. En av informanterna 
svarade inte på detta kompletterande brev. Som ytterligare fördjupning gjordes också en intervju 
med en av de tio som svarat.  
 
Samtliga som inkom med svar på frågorna var kvinnor. 
 
Bortfall  
 
29 personer tillfrågades om medverkan. Elva svarade, tio kvinnor och en man. En av de elva 
avböjde att medverka. Bortfall bland svarande var ett. 
 
Dataanalys 
 
Empirin är ett självbiografiskt material bestående av text. Data har analyserats med hermeneutisk 
ansats inspirerad av tolkningsteori utifrån Ricoeur (Ricoeur enligt Kemp & Kristensson 1988). 
Tolkningsteorin har avpassats för metod för tolkning inom vårdvetenskap, utarbetad av Wiklund 
m.fl. (Wiklund m.fl. 2002). I analysen i detta arbete används Wiklunds tankegång samt den 
tillämpning av Wiklund som gjorts av Perseius (Perseius 2006).  
 
Inspirerad av Perseius (2006) gick jag tillväga på följande sätt. Stegen följer i stort Perseius 
tillämpning (2002).  
 

1. Berättelserna, som bestod av svar på tre frågor, en djupintervju och berättelser om bilder, 
lästes i följd. Jag betraktade det som en enda text. På det sättet fick jag överblick och ett 
allmänt intryck av texten och informanternas liv, livsvärld och referensram. Texten lästes 
sedan om flera gånger med frågan ”vad handlar det här egentligen om” i bakhuvudet 
(Perseius 2006). 

 
2. När jag läste texten första gången använde jag medvetet min förförståelse av vad det 

handlade om. Jag kände till sammanhanget, kursinnehåll och deltagare där texten skrivits. 
Det gav en fördjupad helhetsbild av materialet (Perseius 2006).  

 
3. Andra läsningen inriktades på textens innehåll som om det berättade om ett nytt och för 

mig obekant sammanhang. Här strävade jag efter att läsa som om det var en objektiv text, 
där jag inte hade någon förförståelse (Perseius 2006). 

 
4. Jag gjorde en innehållsanalys med understrykning av fraser som kunde ses som kodord. Jag 

sökte ord och meningar med meningsbärande innehåll. De ordnades i teman och 
underteman, som skapades i samspel med texten som helhet. Det är enligt hermeneutisk 
tolkningssätt där helhet och del växlar och belyser varandra och ger ny kunskap(Perseius 
2006).   

  
    5. Jag sökte metaforer eller andra komprimerade formuleringar för att fånga kärnpunkter    
        i texten. Det blev en omläsning med ”nya glasögon”. Hur skulle en bild, en metafor, för en   
       underliggande mening i texten formuleras? Detta moment där språket kreativt används för att    
       finna utryck för textens innehåll fortsatte under arbetet med studiens resultatdel  
       (Perseius 2006). 
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Etiska aspekter 
 
Syftet med frågor för datainsamling meddelades muntligt direkt vid utdelande av frågeformulär. 
På formuläret beskrevs också i texten syfte och användning av data. Deltagande var frivilligt. 
Svaren skulle anonymiseras. Vid uppföljning med fördjupning av frågeställningar, både vid 
telefonkontakt och brevledes, upprepades syftet med undersökningen och användning av 
svarsmaterial. Möjlighet fanns hela tiden att avsluta medverkan. Informanterna hade avslutat 
kursen och stod inte i beroendeförhållande till kursledare eller skola. 
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5  RESULTATREDOVISNING 
 
Syftet med min studie har varit att undersöka hur livet förändras hos deltagarna i smärtkursen och 
folkhögskolans betydelse för kursens resultat. Mina frågeställningar var hur livsomställning och 
förändring ser ut hos personerna som deltar i smärtkursen. Vidare vilken betydelse folkhögskolan 
har som omvärld och miljö för kursen, och hur deltagarna i smärtkursen upplever folkhögskolan 
och vilka faktorer som har betydelse för deras upplevelse. 
 
I resultatredovisningen analyseras empirin genom tematisering av innehållet under tre rubriker 
som formuleras i berättande text med mellanrubriker, som är av mig formulerade metaforer 
utifrån informanternas svar.  
 
Jag låter också en sångtext av N.F.S. Grundtvig, skriven speciellt för att användas inom 
folkhögskolan, möta och belysa de erfarenheter som informanternas berättelser uttrycker.  
 
Det självbiografiska materialet, texten jag utgår ifrån i analysen och i min tolkning, var svar på 
de frågor jag ursprungligen ställde:   
 
1. Hur har ditt liv varit under de senaste åren? 
2. Hur ser ditt liv ut idag? 
3. Hur ser du på ditt deltagande i kursen för personer med långvarig smärta på folkhögskola?  
 
Huvudrubriker i detta kapitel är formuleringar som utkristalliserats under arbetets gång, också 
dessa resultat av min tolkning. De är metaforer för steg i processen som deltagarna i smärtkursen 
går igenom. Under varje huvudrubrik finns i slutet av avsnittet en underrubrik där folkhögskolans 
roll tolkas. I kapitlets text infogas citat som preciserar och konkretiserar tolkningen. 
 
Livet förändras: resan ut från det välbekanta 
 
Mina informanter skildrar en livsresa. Det är vägen från det välbekanta till det okända. Genom 
smärtan har de förändrats, de har utan egen medveten vilja sänts ut på en resa i det okända. De 
återvänder, men vet inte längre själva vilka de är. Inte heller omgivningen och människor där 
uppfattar den återvändande som riktigt den samma. Omgivningen kommer med glada tillrop och 
hurtiga uppmaningar att man inte ska känna efter så mycket. För den som till exempel inte längre 
orkar sitta utan måste ligga ner och titta på teve, för att värken då inte är lika svår, känner sig 
misstrodd och oförstådd. Den som varit social och tyckt om att vara med andra måste ställa om 
sig. Man hänger inte med på samma sätt som förr, orkar inte med samma tempo, eller att ha 
många människor, röster och intryck omkring sig: 
 
”Omgivningens reaktioner är inte lätta att ta --- det brukar heta att nu måste jag nog kunna 
börja jobba igen det är ju inget större fel på mig. Dom ser mig aldrig när jag ligger i sängen som 
en sköldpadda som inte kan ta sig upp” 
 
Resan i sällskap med smärtan ger nya kunskaper. Redan första kursdagen på folkhögskolan är 
start på något nytt. Man lär sig att tänka på ett annorlunda, nytt sätt. Därför kan man med 
Gadamer säga, att man efter resan ut kommer hem, till utgångspunkten, men man har förändrats 
(Gadamer enl. Gustavsson 1996). Man återvänder, men nu ser världen annorlunda ut. Man 
känner inte riktigt igen sig och måste nu skapa en egen värld som man behärskar. Här blir kursen 
och gruppen till hjälp och stöd att hitta sig själv igen, så som man är i den situation man nu måste 
acceptera att man befinner sig i – och faktiskt har börjat acceptera. Där börjar också den nya 
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fasen i livet, av bearbetning, förändring och en bekräftelse av att något hänt. Man kan gå vidare i 
sitt liv. 
 
Efter att ha levt ett normalt liv händer något extra som får livet att gå överstyr. Smärtan gör det 
omöjligt att leva som förr. Efter lång kamp med förnekande av smärta måste man ge upp. 
Omgivningen med familj, personer på arbetsplatsen och vänkretsen förstår inte att något 
förändrats. Individen som lever med smärtan tappar tron på sig själv, på vad som är verkligt, vad 
som är inbillat. Man tvingas ofta att be om hjälp och blir beroende av dem som finns i närheten.   
 
När smärtan får livet att haverera 
 
För att citera och låna tolkning från en gammal schlagertext: det går så länge som det går, och 
sen går det inte alls (sjungen av Ernst Rolf på 1920 – 30-talet). Kvinnorna som berättat sitt liv har 
kämpat för att hålla ihop alla delar av tillvaron. När smärtan då kommer och lägger på sin tyngd 
blir obalansen för stor.  
 
Informanterna kämpar med bristen på ork. Omgivningen kan vara oförstående. Den som varit en 
social person orkar inte längre delta i umgängeslivet. För någon har smärtan växt och skapat 
turbulens, med mer smärta, omöjligt att jobba, försök att förneka och skyffla undan värken tills 
det inte gick längre. Successivt har värken tagit överhanden, växt in som ett giftigt kvävande 
ogräs, har tagit kommandot. Övermod ena dagen, då man känt sig pigg, och nästa dag kommer 
ett bakslag och man blir liggande. Informanterna berättar om en vardag och ett livspussel som 
inte går ihop:  
 
”… jobb som personlig assistent… slit att få ihop det med barnen … minimalt med sömn och 
egen tid …mannen ville ha skilsmässa” 
 
De berättar om ett liv med många flyttningar, någon från annat land till Sverige. Man kämpar 
med jobb, ofta tunga arbeten inom vården. Ansvar för föräldrar och barn, brutna äktenskap och 
nya relationer tar på krafterna. Ensamstående med barn har stort ansvar, ambitioner till att arbeta, 
vara en bra förälder och dessutom hinna studera blir en tung börda. När hälsan sviktar börjar 
problemen bli akuta. Det går inte att neka till att kroppen ”tagit stryk” av hårt arbete, mer än man 
egentligen orkat med. Man fortsätter till kroppen sätter stopp: 
 
”Vaknade med en fruktansvärd smärta i nacken. Sedan dess har jag inte haft en dag utan smärta, 
som nu spridit sig i kroppen” 
 
Utan längre utbildning och många år sedan skola är det svårt att få arbete. Någon av 
informanterna börjar på folkhögskola och trivs med det, men får ont i axlar, rygg och nacke av 
mycket jobb sittande vid datorn. Någon söker en högskoleutbildning och startar där, men tvingas 
sluta av familjeskäl. Barn och utbildning går inte ihop, och smärtproblem och sjukdom förvärras. 
Man blir sjukskriven långa perioder. Efter en tid blir informanten halvt sjukpensionär för 
fibromyalgi och mag- tarmproblem. Vardagslivet är så komplicerat på grund av sjukdom och 
smärta, mag-tarmproblemen styr hur vardagen ska klaras ut rent praktiskt:  
 
”Som att stå innanför staketet och titta ut på gatan… längtansfullt. Jag står mitt i skiten och där 
ute finns friheten” 
 
Människan har inte mycket kraft att sätta emot när det blir problem. Hon är skör och ofta spricker 
den planering hon försöker göra, utifrån sina förutsättningar. Händer det då något därutöver blir 
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det svårt. Informanterna tänker ofta på hur det var förr. Nu är man sårbar och utlämnad och blir 
beroende av hjälp av anhöriga, är till besvär och belastar omgivningen. Enkla saker i vardagen är 
omöjliga att klara: 
 
”Jag behöver hjälp för att ta mig ur sängen, har inte den kraften att ta mig till sittande 
Allt tungt får han ta”  
 
”Svårt att öppna lock på burkar, flaskor … damma mattor går inte. För att inte tala om att tvätta 
fönster!” 
 
Senaste åren har det varit värken som dominerat, och besvikelsen över att vara lämnad, skuffad åt 
sidan, av vård, arbetsliv: 
 
”Upplevde en tystnad och att mitt fall var avslutat på något sätt. Nu fick jag klara mig bäst jag 
kunde” 
 
Informanterna kämpar för att bibehålla det jag som fanns där, jobbar på, vill vara duktiga och ta 
ansvar. Det kan hända att man upplever sig som isolerad, eftersom man inte längre är del av 
arbetslivet och inte har ork att vara social. I sjukvården är det stressigt och personalen har heller 
inte tid att diskutera och förklara diagnoser eller vad som händer i kroppen.   
 
Folkhögskolan en öppen plats   
 
Deltagarna närmar sig det nya på skolan och i kursen med försiktighet. Man är van att vara 
duktig, att prestera. I möte med vården och försäkringskassan har man varit en patient eller ett 
fall. Nu blir man mottagen och har en plats att gå till:  
 
”Man kände sig välkommen” 
 
Folkhögskolan är en miljö där smärtkursens deltagare är välkomna och de finns där på samma 
villkor som andra. 
 
Äventyret börjar: som resan till ett nytt land  
 
Så småningom börjar livet ta annan form. Förändringen pågår. En omställning sker efter tiden av 
bearbetning. Det är ett sorgearbete som pågår: man sörjer sin kropp och sitt liv som det varit. Nu 
börjar man se framåt i en ny situation och återta kontrollen över sitt eget liv. En av kvinnorna 
beskrev bilresan till skolan första kursdagen som ett äventyr, både bildligt och bokstavligt. Något 
nytt var på gång i hennes liv, hon färdades över bron mot ett nytt land.  
 
Gruppen ger en tillhörighet som bygger på gemensamma erfarenheter och här kan man också 
berätta om sig själv och ta eländet med humor. Man är inte ensam: 
 
”Det är viktigt att skratta när man har ont. Endorfinerna kommer. Se det dråpliga i situationen 
och man glömmer det onda” 
 
En informant rekommenderas en smärtkurs via läkare på sin vårdcentral, och har tidigare deltagit 
i en mag-tarmkurs på länssjukhuset. Smärtkursen är ny och annorlunda. I grupp talar man om 
gemensamma problem, ger varandra tips om praktiska hjälpmedel och får också kunskaper om 
annan behandling. Det blir mycket personligt. Avslappning och träning i mindfulness, övning i 
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medveten närvaro i nuet,  visar sig passa bra, och är till stor hjälp. Smärtkursen blir en öppning 
där andras erfarenheter visar att man inte är ensam om sina problem, och när en kvinna upptäcker 
att de andra är sjukskrivna för samma sak som hon kämpat med kan hon börja tillåta sig att känna 
sin smärta och erkänna sin upplevelse, och ifrågasätta sin kamp för att arbeta.  
 
Kursen innebär tillhörighet till en grupp med samma erfarenheter. Nu är personen inte udda och 
konstig utan förstådd. I gruppen är alla viktiga, efterfrågade och saknade, om man skulle utebli. I 
gruppen får deltagarna också göra saker tillsammans efter egna önskemål utan krav på att 
prestera. 
 
Trygghet och öppenhet upplevs i gruppen, med stöd från handledare/lärare. Man vågar prata om 
sig själv på ett nytt sätt. Här lyssnar man på varandra, det är tillåtet att vara rädd och osäker. 
Självförtroendet ökar, informanterna får ny tilltro till sig själva och sina möjligheter: 
 
”Man inser att här måste till en förändring” 
 
”Det är upp till var och en att ta tag i sina olika bitar” 
 
Familj och ny partner kan ge stöd i att acceptera och hitta ny väg i livet, som det ser ut nu. När 
det sociala livet inte längre orkas med får man vara hemma. Nu måste man hitta sig själv som en 
ny person, med sjukdomen som krävande följeslagare som inte försvinner:  
 
”Man har vågat öppna sig, fått lite handlingskraft tillbaka”  
 
Men det kan fortfarande vara svårt att acceptera att man inte är som förr. Det är en stor 
omställning att inte kunna hålla samma tempo som förr, inte hänga med. Men i gruppen har man 
fått prata, och informanterna upplevde att de lärt sig formulera sina tankar, känslor och 
upplevelser som de inte gjort tidigare. Att slippa prestera sitt värde en dag i veckan är en lättnad: 
 
”Inte vara så himla duktig, mina mindervärdeskomplex försvann under den dagen” 
 
Livet får man ta i små portioner, små stunder av kraft och den glädje som finns. Perioder av värk 
växlar med bättre tider:  
 
”Jag inordnade min tillvaro efter den nya situationen”  
 
Man hittar nya rutiner och sätt att få utlopp för upplevelser, ett sätt är att måla. Man söker också 
hjälp genom kunskaper, läser olika självhjälpsböcker: 
 
”Man måste hitta sin nisch. Det är dit jag kommit nu. Det är tack vare kursen. Man får lära sig 
att inte ha för stora krav på sig själv”  
 
Att acceptera att man inte kan arbeta mer än timmar eller halvtid kräver en annan syn på sig själv 
och vad som ger värde. 
 
Tiden arbetar med mig 
 
Långsamt har självtilliten växt. Livets processer går inte att skynda på, det är som att tiden själv 
arbetar med en. Nu finns hos informanterna en försiktig hållning av tillit till livet och vad som 



 30

händer, när man ändå märker förbättring i sitt liv. Värken finns kvar men är möjlig att bära, på ett 
nytt sätt.  
 
Efter smärtkursen har en informant visat egna målningar på utställning för större publik, och har 
tagit initiativ till ny verksamhet, i ett arbete för och tillsammans med andra i skapande och 
måleri: 
 
”Utan smärtkursen hade jag inte vågat ringa om jobb med studiecirkel, hade inte trott jag 
kunde” 
 
En annan har förhoppning om att kunna jobba halvtid igen, trots värken. Genom gruppen har 
någon fått givande tips om alternativa behandlingar. Under tiden i kursen har man börjat se på sig 
själv med lite mer av distans och humor. Det går till och med att skratta åt elände och 
gemensamma erfarenheter, som i hur man blir bemött av myndigheter. 
 
På folkhögskolan är man frisk bland friska  
 
Kursen placerar deltagarna på folkhögskolan i en ny miljö, rent geografiskt, och i andra lokaler. 
Känslan där är att vara kursdeltagare på samma villkor som andra, i olika åldrar, som man möter 
i korridorer och i matsalen. Skolans personal, lärare såväl som kökspersonal, upplevs som vänlig 
och uppmärksam, och man känner sig respekterad:  
 
”Man får automatiskt sjukdomskänsla av att vara i sjukhusmiljö. Detta kan påverka personer 
negativt. Så att dom la kursen på folkhögskolan var en genialisk idé. Man känner sig ”normal” 
 
Deltagarna börjar bli en grupp och uppskattar folkhögskolans miljö: 
 
”Det är skillnad på högskolan och folkhögskolan. Folkhögskolan var mindre. Trevligt. Men det 
ordet säger inget. Andan. Man var i ett sammanhang, hörde till skolan. Man bemöter varandra 
väl”  
 
Med vanliga friska, aktiva människor omkring sig känner också smärtkursens deltagare sig 
friskare. Om kursen hållits i sjukhusmiljö skulle det färgat av sig så personerna känt sig dåligare 
mer än de egentligen är. 
 
… men i underläge,  trots allt  
 
Men i folkhögskolans positiva miljö finns också inslag som väcker minnen och känslor av 
mindre positivt slag. Känsla att inte få kosta påminner om att man är i underläge, en behövande. 
Man efterlyser också större vidsynthet och lyhördhet från landstinget och politiker. Detta är en 
viktig verksamhet som inte får hamna under sparbeting.  
 
Informanter får också vara med om lärarbyten och det skapar viss oro. Som kursdeltagare känner 
man av stämningar, och upptäcker att det finns sprickor i en värld man kanske hoppats skulle 
vara en fullkomlig och harmonisk plats. Inte heller skolan är en idyll utan problem. Skolan är en 
organisation och en egen värld där mycket pågår. Det är svårt när kursens deltagare får en ny 
handledare och ska börja om från början med presentationer och förklara sina svårigheter för en 
ny lärare. Det skapar funderingar hos deltagarna kring skolans personalpolitik:  
 
”Byte av lärare mitt i kursen var inte bra. Man undrade över hur skolan skötte personalen” 
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Informanten ser på sig själv som en typ av person som engagerar sig fast hon försöker låta bli. 
Skolan är egentligen inte hennes område och hon ska inte bry sig om problemen där. Trots 
olusten i hur byte av handledare sker är kursdeltagarna nöjda med den nya handledaren, som är 
bra.  
 
Jag måste vara den jag är 
 
Att leva med långvarig smärta kräver en omställning av hela tillvaron. Man måste som 
Gullacksen uttrycker det välja förändringens okända väg (Gullacksen 2007). Smärtan har fört 
personen i annan riktning i livet än denne tänkt sig. När läget accepterats innebär det en 
vändpunkt, och individen kan börja se på sig själv realistiskt. Människan är inte utlämnad utan 
börjar ta tillbaka kontrollen över sin tillvaro. Hon finner och skapar sig nya sammanhang och 
känner sig hemma i sig själv. 
 
Krukor istället för rabatter 
 
Flera av informanterna nämner trädgårdsarbete som en glädjefylld sysselsättning. Det är 
tillfredsställande att plantera och sköta rabatter, men i och med att smärtan tillkommit hindrar det 
rent praktiskt, och tar bort lusten. Dagar man mår bättre jobbar man för mycket, för det är roligt. 
Det straffar sig dagen efter då man kanske blir liggande med värk: 
 
”Vissa dagar bättre, men då gör man så mycket så man blir dålig efteråt” 
 
Intresset för trädgård har man tvingats dämpa. Från att ha varit den duktiga som hinner allt börjar 
man inse sina begränsningar och hitta sätt att behålla det som man trivs med, men nu får det bli i 
mindre proportioner. Sommarstugan klarar man inte längre. Det går inte att stora odlingar. 
Blomkrukor är mera lättskött, även om det kan kännas som en besvikelse och ett nederlag: 
 
”Har lagt igen många rabatter. Orkar inte ligga på knä och rensa ogräs. Numera har krukorna 
tagit över” 
 
Ett liv begränsat av smärta får bli som odling i kruka istället för långsträckta arbetskrävande 
rabatter. 
 
Lära sig leva med lägre klackar 
 
Bekräftelsen av ett förändrat liv visar sig på olika sätt. Kvinnor får lära sig att dra ner på 
ambitionerna. Som att växla från högklackat med vad det står för av utåtriktat liv, yrkeskarriär 
och kvinnoroll. Leva med lägre klackar är bilden av ett mera stillsamt liv, anpassat till 
kapaciteten som är mindre än förr. 
 
Informanterna berättar om ett liv präglat av förändring genom ett förändrat hälsotillstånd. 
Möjligheter har försvunnit. Anpassning och nyorientering är påtvingad och nödvändig. 
Självbilden har ändrats:  
 
”Det handlar om att ställa lägre krav på sig själv. Att komma dithän får man jobba med hela 
tiden” 
 
”Försöker leva normalt men i mindre proportioner” 
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En av informanterna beskriver sig som en kvinna med intresse för kläder och skor. Flärd har varit 
något roligt. Nu har de höga klackarna fått bytas ut mot sandaler. Fysiska förändringar har 
påverkat henne. En ändrad syn på vad som är kvinnligt, vackert och attraktivt, för henne vilka 
kläder och skor hon tyckt om att bära, har tvingats fram genom sjukdom och smärta. Informanten 
för en kamp för att hålla kvar sin ljusa syn på livet trots allt. I bild berättas om ändrad livsstil på 
ett tydligt sätt:  
 
”Höga klackar hade jag alltid förr. Nu blir det sandaler. Man får nöja sig med lägre klackar” 
 
Trots allt vill informanten se positivt på framtiden. Hon målar och i bilderna finns soluppgångar 
bara man lyfter blicken och tittar, mitt i smärta och sjukdom. Så vill hon se på livet. Det finns 
gynnsamma ögonblick att ta till sig, ljuspunkter även i livet med sjukdom. Att arbeta med 
konstnärliga uttryck är en god hjälp och här har informanten gemenskap med sina döttrar. De 
målar tillsammans. Hon lägger in pastellfärgade blomstergirlang kring dotterns svartvita 
komposition som ett sätt att bidra med ljus, som en bild av hur hon hanterar sitt eget ofta svarta 
liv. Med humor och litet självironi ljusar hon upp det mörka. Hon vill se möjligheterna och 
glömmer inte att leva trots problem. Det ger henne också mod att tro på framtiden. Hon tar hjälp 
av sitt måleri för att uttrycka det som knoppas i det tysta, i ett liv med lägre klackar. 
  
Folkhögskolans erbjudande  
 
Man får också delta i aktiviteter på skolan tillsammans med övriga. Miljön upplevs som trivsam, 
det finns möjlighet och utrymme att använda sin kreativitet:  
 
”Att måla ut sin smärta och sina känslor, det var det häftigaste jag varit med om” 
 
Det upplevs viktigt att kursen hålls utanför sjukhusmiljö, folkhögskolans miljö betecknas som 
`perfekt´. Man känner sig tillhörig och det är ingen konst att flyta in bland andra.  Personalen är 
omtänksam och det känns som man blir riktigt ompysslad och bortskämd: 
 
”Det är bra med folkhögskolan, det är skapande, mycket händer och man får vara med” 
 
På folkhögskolan kommer informanten till en miljö med människor i olika åldrar och med olika 
bakgrunder. Man känner sig accepterad. Genom smärtkursen får man en förbättrad livskvalitet. I 
kursen är det också deltagarna som får bestämma innehåll efter vad de behöver: 
 
”Man mår bättre om man får syssla med det man vill. Efter första terminen blev jag pushad – 
”du kan”! 
 
Kunskaper från kursens föreläsningar om hur man t.ex. kan förbättra sin fysiska och psykiska 
livskvalitet och andra deltagares tips och råd hjälper till för att upptäcka rättigheter och våga tro 
på sina möjligheter till ett bra liv, trots att smärtan finns kvar. 
 
 
Sammanfattning 
   
Min empiri av självbiografiskt material består av text om livsförändring. Förändringen sker 
genom en process som kan liknas vid en resa mot nytt land. Vägen går från det välbekanta mot 
det okända och detta påtvingas deltagarna i smärtkursen genom just smärtan, som är ett ofrivilligt 
ressällskap. Man tvingas lämna sitt invanda liv. Bearbetning av problem sker och en förändring 
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följer. Så småningom når man ett nytt livssammanhang, där smärtan är mer accepterad. 
Kvinnorna bekräftar och börjar bejaka sitt liv som det är och anpassar sig efter den faktiska 
situationen. De vågar satsa nytt och se framåt. 
 
Studien fokuserar på människor som levt med familj, barn och även barnbarn, som mer och mer 
fått sitt liv förändrat genom sjukdom. Smärtan som sjukdomen orsakat har präglat livet. 
Samtidigt har man fått ett liv som krympt och kringgärdats. De har inte orkat sköta 
vardagsgöromål på samma sätt som tidigare. Kroppen fungerar inte normalt vilket också är en 
begränsning och ibland upplevs som ett socialt handikapp. Man tappar kontakten med arbetslivet 
under lång sjukskrivning. Flera nämner att de önskar återkomma i arbete, men i lägre grad än 
tidigare. Smärtkursen blir en tid av arbete med att inse och acceptera livet som det är, med 
smärta. Det blir en hjälp att starta från nuläge och gå vidare. 
 
Folkhögskolan är miljö för den resa och livsförändring smärtkursen hjälper fram till. Skolan 
erbjuder en miljö med ny frihet och här känner man sig som frisk och vanlig kursdeltagare bland 
andra. Folkhögskolan visar på nya möjligheter genom innehållet i kursen och vad som bjuds i 
skolan i övrigt. Lärare/handledare liksom övrig personal uppfattas positivt. Det upplevs att de ger 
stöd och är omtänksamma. 
 
I följande avsnitt låter jag N.F.S. Grundtvig som en gång födde idéer om en skola för folket möta 
kursdeltagare av idag. Han byggde sin pedagogik på ordet och samtalets betydelse. Den svenska 
folkhögskolan har sina särdrag som skiljer sig från Grundtvigs ursprungliga tankar, men enligt 
Arvidsson (se kapitel två i detta arbete, om folkhögskolan i sin tid), Arvidson m.fl. 1988) kan vi i 
dagens svenska folkhögskola ännu finna spår av Grundtvigs idéer i den form som utvecklats efter 
vår tids behov. 
 
Med Grundtvig som samtalspartner 
 
I folkbildningens historia är N.F.S. Grundtvig ett av de främsta namnen. Han hade stort 
inflytande i en dansk tradition där folkhögskolan växte fram under 1800-talet. För honom stod 
det levande ordet i en klass för sig. Kunskap får man inte genom att studera livet i en bok, 
menade han, utan det är det levande ordet som ger kunskap. Det levande ordet och bokkunskaper 
är enligt Grundtvig motsatser (Bergstedt 1998).  
 
Eftersom Grundtvig och hans verk och skrifter ligger till grund för folkbildningen och 
folkhögskolan, ville jag sammanföra honom, med hjälp av hans idéer och tankar, och 
folkhögskolan av idag. Kan Grundtvig, (1783 – 1872), teolog, kyrkoman och författare, ha något 
att säga till dagens kursdeltagare. Det var min utgångspunkt. Grundtvigs idévärld vävdes in i 
folkhögskolans värdegrund och här finns ett arv att söka efter i dagens skola. Denne texttolkare 
och författare var en meningssökare i förändringar i sitt eget liv. Grundtvig utgick från det 
allmänmänskliga med frågor kring existensen som är lika aktuella idag, och som formuleras av 
smärtgruppernas deltagare. Utifrån min egen förförståelse, som jag redogör för i metodkapitlet, 
känner jag mig också hemmastadd med Grundtvigs tänkesätt och livstolkning som den teolog 
han också var. Grundtvig diktade dessutom sånger och psalmer och vi återfinner flera texter i den 
nuvarande svenska psalmboken från 1986.  
  
Arvet från Grundtvig prövas mot deltagarnas berättelser. Här följer jag tänkandet från Gadamer 
(Gadamer enl. Gustavsson 1996): genom att låta förståelsehorisonter mötas kan ny kunskap 
uppstå. Förståelsehorisont inom också inom hermeneutisk metod att ny insikt skapas genom 
mötet mellan olika erfarenheter. Jag har dels läst korta texter, som är utdrag ur Grundtvigs egna 
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skrifter, dels text där Bo Bergstedt läst och tolkat Grundtvig (Bergstedt 1998). Jag har alltså 
redan från Bergstedt en tolkning att utgå ifrån. Eftersom Bergstedt använder en hermeneutisk 
kvalitativ analys av texten finns en gemensam ingång i Grundtvigs texter.  
 
Jag har valt två kapitel ur Bergstedt (Bergstedt Den livsupplysande texten. En läsning av N .F. S. 
Grundtvigs pedagogiska skrifter (1998), Två skolor för livet (s. 154 f. f.) och Marielyst (s. 202 f. 
f.). Dessa kapitel behandlar Grundtvigs skrifter där han lägger fram sina tankar om 
folkupplysning, undervisning och synen på text.  I kapitlet Två skolor för livet diskuterar 
Bergstedt (1998) Grundtvigs mest centrala text om folkhögskolan. Här anknyts också till psalm- 
och sångdiktaren Grundtvig, vilket jag återkommer till längre fram i detta avsnitt. I kapitlet 
Marielyst utvecklas tankarna kring folkhögskolan som en mötesplats dit man söker sig frivilligt 
och av egen lust, och samtal och det talade ordet är grunden. 
 
Grundtvig värderade poesi och skaldekonst högt. Skaldens kall var att skapa dikt tillsammans 
med andra, ”med och för folket” (Terning & Klonteig 1983 s. 25). Att formulera sig kring sitt liv 
är en form av skapande, som kan vara en hjälp, och det kan ske i både tal och skrift. Texten 
utifrån informanternas svar på frågor vittnar om behovet att få dela erfarenhet och öva att 
uttrycka det man inte vågat säga. Mina informanter betonar att de fått prata och att andra lyssnat 
på ett sätt de inte varit med om tidigare. Här möts erfarenheter. Man får också prata till punkt. 
Ingen avbryter, man får tid: 
 
”Vad jag lärde mig mest var nog att PRATA. Hade svårt att öppna mig innan, det har blivit 
bättre efter det” 
 
Grundtvig ansåg vissa ämnen centrala i den nya skolan, som modersmålet och historia, men 
sången är nästan lika viktig. Att få människor att sjunga och lyssna på sånger ur traditionen är det 
starkaste medlet att forma och fostra (Terning & Klonteig 1983). Sångerna var för Grundtvig en 
viktig del i sättet att kommunicera.  
 
Som mötesplats för Grundtvig och smärtkursens kvinnor använder jag här en sångtext av 
Grundtvig, specialskriven för folkhögskolan. Sången har använts i folkhögskolor i Norden under 
många år därefter. Sången har tre strofer, där varje strof avslutas med ett omkväde på två rader, 
och den raden sista varieras i varje strof. Jag har här citerat de två slutraderna i varje strof. 
 
Sångtexten återfinns hos Terning & Klonteig (1983). 
 

Vad solsken är för den svarta mull, 
Är sann upplysning för stoftets frände. 
Mer värt det vore än gods och gull, 
Om blott din Gud och dig själv du kände. 
Trots mörka tider skall genom strider 
Dock ljus omsider sig bryta fram. 

 
 
 
Som solen lyser i vårdagstid, 
och som den värmer i sommardagar, 
all sann upplysning är mild och blid, 
så att vårt hjärta den väl behagar. 
Trots mörka tider skall genom strider 
dock ljus omsider sin värme ge. 
 
 



 35

Som örter blomstra och örter gror 
i varma dagar och ljusa nätter, 
så livsupplysning i Norden bor, 
hos unga hjärtan sin frukt den sätter. 
Trots mörka tider skall genom strider 
en dag omsider med frukt gå fram. 
 
                                                 (Terning & Klonteig 1983 s. 26) 

 
 
Kamp med sig själv och livet 
 
”Trots mörka tider skall genom strider/ Dock ljus omsider sig bryta fram” 
                                                                                ( Terning & Klonteig 1983 s. 26) 
 
För deltagarna i smärtkursen kunde Grundtvigs sång vara en formulering av hur livet växlar 
mellan mörker och ljus, genom kamp för att klara vardag och omgivningens krav, och inte minst 
de egna prestationskraven. Efter hand vittnar kvinnorna om att det kommer ljusare perioder när 
man nått visst mått av acceptans av sig själv och sin nya livssituation. Det är inget som går lätt av 
sig självt. Genom kursen har man fått lära sig vad man kallar genvägar till bättre livskvalitet. 
Kunskapsinhämtning genom t.ex. föreläsningar och råd från gruppdeltagare utgör en väsentlig 
del av kursen. Efter hand kommer mötet med andra kursdeltagare att sprida nytt ljus över den 
egna situationen. Man delar erfarenheter, får skratta och gråta ihop, och det betyder mycket att 
man får vara den man är på folkhögskolan, bland andra kursdeltagare i olika åldrar, bland lärare 
och annan personal. 
 
Vänskapen värmer  
 
” Trots mörka tider ska genom strider/ dock ljus omsider sin värme ge”                   
                                                                                   (Terning & Klonteig 1983 s. 26) 

 
Gemenskapen håller ihop gruppen. Livet har känts och är fortfarande mörkt, men det kommer 
ändå ljus och värme. Genom andra får man en positiv syn på sig själv och sina möjligheter. Man 
betyder något, fast man har ont. Här upplevs att ens värde som person finns kvar, fast man inte är 
frisk: 
 
”Efterhand längtade jag till torsdagen då vi träffades --- vi kunde lära oss mycket av varandra” 
 
Samhörigheten växer, man längtar efter den dag man ska åka till skolan och träffa de andra, trots 
att smärtan i kroppen ställer till problem med resandet, för att sitta i buss eller bil gör det värre. 
 
Processen bär frukt        
 
”Trots mörka tider skall genom strider/en dag omsider med frukt gå fram” 

                                                                 (Terning & Klonteig 1983 s. 26) 
                      

Kursdeltagarna inser efter hand att livet måste förändras, och att man som individ får ta itu med 
det. Kvinnorna kämpar med gamla uttjänta självbilder, och omgivningens föreställningar om vem 
man är. Men kampen bär frukt. Det tar tid, men man lär sig att lyssna till kroppens signaler, och 
att inte längre gå över de gränser kroppen sätter. Man har fått bättre livskvalitet trots att smärtan 
och värken finns kvar. 
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Instängd – fri 
 
Grundtvig arbetade mycket i sina texter med motsatspar. Utifrån hans tankar formulerade jag en 
rad ordpar som också kan vara rubriker för erfarenheter hos smärtkursens deltagare.  
 
Instängdheten i sin egen kropp med smärta och den begränsning det innebär för det egna livet 
uttrycks tydligt och ofta av informanterna. Man kan ha bilden av sig själv, som att man står 
innanför staketet och tittar ut på gatan, längtansfullt, som ett instängt eller tjudrat djur. Därute 
finns frihet, möjlighet att resa, där står grannens bil, som blir en symbol för möjligheter man själv 
inte har. 
 
Friheten att arbeta och syssla med sina fritidsintressen har krympt. Kanske arbetar man halvtid, 
eller väntar på praktik för arbetsrehabilitering. Det kära trädgårdsarbetet har man fått minimera, 
nu klarar varken knän eller rygg av det. 
 
Den frihet man långsamt börjar ana, i och med att man accepterar och börjar på nytt i en ny 
situation, med den kropp man har, med den ork man har, kan vara att släppa prestationskraven 
och önskan att vara duktig. Man tillåter sig att ta det lugnare utan dåligt samvete. Målning och 
meditation är sådant man mår bra av och som känns välgörande. Man målar av sig smärtan, får 
lugn genom mindfulnes, övning i medveten närvaro i nuet. Genom kursen har man fått nya 
kunskaper:  
 
”Mina mindervärdeskomplex försvann den dagen i veckan” 
 
Skapande aktiviteter, ökat kroppsmedvetande och kännedom om sin kropp och dess behov, 
begränsningar och möjligheter, och samtal har gett både självförtroende och självkänsla:  
 
”Kursen blir inte så präglad av sjukhusmiljö” 
 
Man är inte ett fall för vården eller en patient. Att bli bemött som en vanlig människa, en 
kursdeltagare bland andra, i olika åldrar, är en värdefull upplevelse.  
 
Utanförskap – delaktighet 
 
Utanförskapet är påtagligt till att börja med. Man lämnar arbetslivet, i familjelivet orkar man inte 
delta som förr:  
 
”Har ett bra nätverk hemma barnbarn, även om jag inte orkar med dem som jag vill, men de 
förstår” 
 
Man måste kanske be om hjälp med sådant som är mycket nära och privat och som kan kännas 
intrång i integriteten och det kan kännas enklare att säga nej till ett socialt liv. Tackar man ja till 
en inbjudan ena dagen kanske man är trött och orkeslös nästa. Man vet inte hur man mår eller 
orkar från dag till dag och vänner och bekanta blir besvikna och irriterade.  
 
Objekt/ patient – subjekt/ individ 
 
Informanterna uttrycker många gånger att de känt sig dåligt behandlade i vården eftersom 
personal inte lyssnat på dem, eller att läkarna varit stressade. Kontakter med vården och 
försäkringskassan skapar i flera fall bitterhet, känsla av att bli lämnad och övergiven, oönskad 
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och att ej bli trodd. Samtidigt finns en kamp för att orka med sig själv och ha ett drägligt liv och 
ta de möjligheter som man har. Man drar ner på kraven och försöker anpassa sig positivt till ett 
liv som har ett långsammare tempo än man varit van, med mindre kraft, mer trötthet, svårt att 
planera även för en nära framtid, eftersom dagsformen snabbt kan förändras. I arbetslivet kan 
man känna sig misstänkt för att låtsas vara sjuk eftersom det inte syns utanpå att man har ont 
jämt. Man kan bli bortsorterad i högen av ansökningar till jobb för att man varit sjuk för ofta. 
Texten andas en besvikelse och även bitterhet över att det välfärdssamhälle man trott sig leva i 
inte motsvarat förväntningarna: 
 
”Jag har till och med gått miste om fortsatt tjänst för att jag var sjuk för ofta. Vilket tog ett 
halvår drygt att bearbeta” 
 
Att känna sig accepterad av gruppen men också av skolan, med dess många kurser med deltagare 
i olika åldrar, och olika kursinriktningar, upplevs positivt och både starkt och som en lättnad. Här 
får man vara den man är, som man är, och ingen tittar nyfiket eller kritiskt:  
 
”Gemenskapen som finns på folkhögskolan är en oerhört viktig detalj i den här kursen”  
 
Man känner sig som del av en helhet, får höra till kollektivet på skolan. 
 
Sammanfattning   
 
Grundtvigs tankar om samtalets betydelse, det muntliga, levande ordet, har fortfarande relevans i 
folkhögskolemiljön. Det är den slutsats jag drar utifrån analys och tolkning av Grundtvigs sång 
och informanternas text. Smärtkursens deltagare talar om längtan, gemenskap, förändring och 
delaktighet i ett sammanhang. Grundtvigs sångtext för folkhögskolebruk talar om mörker och 
kamp, men hur ljus bryter fram, som ger värme, och att en dag ska komma då också kampen och 
striden bär frukt. Texten talar, menar jag, om ett liv som är föränderligt. Det som kursdeltagarna, 
informanterna, upplever som en strid med sig själva, sin kropp och sin belägenhet, och en 
oförstående omgivning, ska till slut medföra förändring. Med sin sångtext från 1800-talet ser jag 
hur Grundtvig poetiskt formulerar upplevelser hos några kvinnor av idag och hur deras liv ser ut. 
Utifrån redovisningen av min studie kring smärtkursen, deltagarnas upplevelse och 
folkhögskolans betydelse i kapitel fem övergår jag till att diskutera resultatet i följande avsnitt. 
Finns särskilda områden och faktorer som visar folkhögskolans betydelse för kurs och 
kursdeltagare?  
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6  DISKUSSION 
 
I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet av studien kring smärtkursen på folkhögskola, 
deltagarnas livsförändring, kursens betydelse och deltagarnas upplevelse av folkhögskolan. Jag 
har satt två huvudrubriker för diskussionen: folkhögskolans miljö, och målgruppen – deltagarna i 
smärtkursen. I kapitlet diskuteras också metod för studien. Några reflektioner och tankar kring 
framtida arbete och förslag till fortsatt forskning avslutar kapitlet. 
 
FOLKHÖGSKOLANS MILJÖ 
 
Min inledande fråga var hur kursen och dess deltagare upplevde folkhögskolan som miljö. 
Utvärderingar av kurser med inriktning hälsa och livsstil har fått positiva svar från deltagare 
(Persius & Ekdahl 2008; Nilsson, Ekdahl, Perseius 2008). Ska jag i min studie finna något 
särskilt med folkhögskolemiljön som inverkar på smärtkursen, positivt och/eller negativt?  
På folkhögskolan finns olika typer av kurser, som allmänna kurser för att få 
gymnasiebehörigheter, konstutbildning och hälsa – och livsstilskurser. Folkhögskolemiljön är 
också platsen för människor med hälsoproblem. Smärtkursen däremot är skapad i vårdmiljö, och 
den kommer till folkhögskolan med en vuxenpedagogisk modell med rötter i 1800-tal och tidigt 
1900-tal.  
 
Det visar sig i min studie att smärtkursen flyttar in i folkhögskolan och känner sig mer hemma än 
man kunnat tro. Den pedagogiska metoden med problembaserad inlärning är 
folkhögskolemässig; lärarna är vana vid rollen som handledare och att mer vara den som stöttar 
och uppmuntrar är den som överlämnar kunskapspaket.  
 
Miljön erbjuder acceptans, här finns inte så tydligt tvång på enhetlighet. Det är något annat än 
den vanliga skola som kursdeltagare i allmänhet mött i livet. Folkhögskolor i Kalmar län har 
internatboende. Det har funnits med i folkhögskoletanken som del i pedagogiken, och enligt 
Arvidson (Arvidson m.fl.1988) skulle miljön påminna om storstugan i bondbyn. En hemlik miljö 
där en stor grupp människor lever sitt liv dygnet runt. Deltagarna i smärtkursen uppskattar den 
hemkänslan. Personalen har en betydande personkännedom och man pratar med varandra på ett 
mer personligt sätt, och det får också smärtkursen del av. Atmosfären av kamratlighet och att få 
vara en bland andra kursdeltagare på en skola med elever i olika åldrar är alltså en bidragande 
faktorer till att kursen som helhet upplevs positivt.  
 
På folkhögskola, oavsett vilken kurs man går, befinner man sig i ett slags mellanrum i livet, man 
är på väg och har olika bildningsprojekt (Berndtsson 2000). Förutom ren kunskapsinhämtning 
finns behovet av ökad självkänsla, mer självförtroende och självrespekt och ny syn på hur man 
ska utvecklas i sitt liv. Här finns något gemensamt hos smärtkursens deltagare och ”vanliga” 
kursdeltagare på skolan. Begreppet självupprättelse nämnde jag tidigare i min text. I Berndtssons 
framställning (Berndtsson 2000) handlar det om att bygga upp självförtroende och självkänsla. 
Det är olika sätt att göra något av sitt liv (Berndtsson 2000). Smärtgruppen känner uppenbarligen 
igen sig. Det är vad de själva söker och strävar efter. De får hjälp att sätta ord på sitt livsarbete, 
får dela upplevelser och pröva nya vägar. 
 
Till stor del finns deltagarinflytande i smärtkursen, vilket också är tanken i folkbildning och 
folkhögskola. Metoden för smärtkursen utgår dock från ett koncept, som utarbetats av Nyckeln 
Kurscenter.  För att kursen ska kallas Nyckelkurs ska konceptet följas (Nilsson, Ekdahl & 
Perseius 2008). För konceptet gäller en modell med fasta ramar, där programtroheten, att följa 
nyckelkursens kursplan, betonas. Folkhögskolans inriktning är enligt tradition att studier sker fritt 
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och frivilligt och att kursuppläggning är deltagarstyrd. Det finns en demokratisk aspekt på 
studierna och de ska avpassas efter individens behov, möjlighet och intresseinriktning 
(Berndtsson 2000). Deltagande i Nyckelkurs är även det frivilligt, men sker oftast via 
rekommendation, och förskrivning, via läkare, vårdcentral eller annan vårdgivande enhet. Här 
finns alltså enligt min tolkning en del som inte överensstämmer mellan de två världarna, mellan 
smärtkurs och folkhögskoleidé. 
 
På folkhögskolan hämtar deltagarna mycket av sina kunskaper på egen hand utifrån ett 
ämnesområde eller problemformulering och läraren hjälper till som handledare. Ofta arbetar man 
också utifrån ett tema och i grupp. Upplägget går tillbaka till Oscar Olssons tankar i början av 
1900-talet om hur studiecirkeln skulle fungera (Olsson 1994). Enligt Ekberg & Svedin (1998) är 
problembaserad inlärning en användbar modell inom vården. Det gör patienten aktiv i sin 
behandling, vilket också är grundläggande i egenvårdsgrupper. Smärtkursen bygger på 
problembaserad inlärning som metod, och här är det smärtan som är tema och det centrala 
problemet som bearbetas i grupp utifrån deltagares erfarenheter och behov. Grupparbete är också 
viktigt. Folkhögskolans och smärtgruppens pedagogik har alltså mycket gemensamt.  
 
I en statlig utredning från 2000 (SOU 2000:91) framhålls bildning som en friskfaktor, med ökade 
kunskaper får människor bättre självförtroende och man vågar tänka mer självständigt. Utifrån 
propositionen Lära växa förändra (SOU 2005/6:192) framhävs folkbildningens grund i att 
människor formar sin kunskap utifrån sina egna behov, och ger den dess former. Kurs för 
personer med långvarig smärta har denna grundprincip som syftar till bättre livskvalitet och ökad 
egenmakt över sitt liv. Här sammanfaller alltså målen för folkbildning och friskvård. 
Ur samhällsperspektiv kan bildningsarbete inom folkhögskola och folkbildning vara positivt för 
att folkhälsoarbete ska bli framgångsrikt. Det finns en nyttoaspekt i folkbildningen. Minskade 
samhällskostnader för vård är också ett syfte med smärtkurserna (Nilsson, Ekberg & Persius 
2008).   
 
Smärtgruppens kurskoncept passar väl in i folkhögskolan. Smärtkursen är, i vissa delar, 
paradoxalt nog mer folkhögskolemässig än folkhögskolans egna kurser. Smärtkursen följer i 
mycket Grundtvigs syn och hans betoning på samtalet och det levande ordet som Bergstedt och 
Terning & Klonteig beskriver det (Bergstedt 1999 och Terning & Klonteig 1983). En förklaring 
kan vara att det i folkhögskolans allmänkurs gäller att få gymnasiebehörighet i vissa ämnen, 
vilket ju inte är avsikt i smärtkursen. Därför är samtal, och även litteratur, konst och 
kulturprogram, mera lämpligt där det gäller att hitta ord, former och framtidstankar för sitt liv. 
Jag anser att jag här också kan anknyta till Grundtvig och hans syn på språket och samtalet 
(Terning & Klonteig1983), liksom till Oscar Olsson (Olsson 1994) med en syn på kunskap och 
bildning som talar om livslångt lärande där människan ska utvecklas som individ, och samtalet i 
grupp är grundläggande. I livsomställningsmodellen ingår ett lärande (Gullacksen 2007), en 
förändring av livet i sin helhet, och om det då finns en pedagogisk kompetens hos handledare bör 
det bli till ett positivt och kreativt stöd för individen i smärtkursen på folkhögskola. 
 
Lärarens roll på en folkhögskola är i stor utsträckning att vara handledare. Det gäller att se, stötta 
och leda kursdeltagare utifrån den situation de befinner sig i, både i sitt liv och utifrån sin 
individuella kunskapsnivå. Detta pedagogiska synsätt tillämpar lärare/handledare även i 
smärtkursen. Lärare möter på en kamratnivå, och är mer av erfaren medmänniska än den som ger 
rätta svar. 
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MÅLGRUPPEN: DELTAGARNA I SMÄRTKURSEN 
 
Det är viktigt för varje människa att få känna att hon behandlas med respekt, att hon har 
värdighet och självrespekt. Det diskuteras utförligt i Eriksson (1994). Det som den lidande 
människan har dränerats på, och är i störst behov av, är just självrespekt och värdighet. Lidande 
innebär en förlust, att bli fråntagen en del av sitt liv och sin identitet (Eriksson 1994). Lidandet 
har gjort individen till ett objekt, en klient och patient.  
 
Ökad självrespekt nämns som en följd av att delta i smärtkursen. Jag tolkar utifrån mina resultat 
att tiden på folkhögskolan gett kursdeltagarna höjd känsla av värde och värdighet som människa. 
Man har fått verktyg för att hantera sitt liv och stor del av innehållet i kursen har man själv fått 
önska och föreslå. Folkhögskolan verkar alltså fylla ett djupt behov hos denna kursgrupp. 
 
Har Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta resulterat i förändringar i 
personernas hälsotillstånd? En utvärdering genomfördes med syfte att belysa eventuella 
förändringar i aspekter av hälsa, livskvalitet, mediciner och möjligheter att arbeta. Den visade att 
personer som deltagit i Nyckelkursen på folkhögskola upplevde en stor förbättring av sin 
livskvalitet beträffande hälsa, och att man också upplevde mindre av smärta (Nilsson, Ekdahl, 
Perseius 2008). Gullacksen talar om en livsomställning som en process från uppgivenhet och 
känsla av maktlöshet till en vändpunkt då man erkänner att man måste ändra sitt liv (Gullacksen 
2007). Min studie visar detta, samt att kursdeltagarna upplevde folkhögskolan som en berikande 
miljö som hjälpte till i den personliga omställningsprocessen. Både kursupplägg och handledare 
upplevdes positivt. 
 
Folkhögskolan startade utifrån tanken att de som inte haft möjlighet till bildning och kunskaper 
de behövde för att kunna delta i samhällslivet skulle få det (Arvidsson m.fl.1988; Berndtsson 
2000). Eftersatta grupper, eller människor som av olika skäl kommit i underläge skulle få en 
chans att ta igen vad de förlorat eller inte haft möjlighet att delta i. Det är fortfarande avsikten 
och slås fast i statens riktlinjer för folkbildningens verksamhet SOU 2005/6:192).  
 
Intressant i sammanhanget är att grupper med livsstilsrelaterad ohälsa idag kan ses som grupp 
människor i underläge och en viktig målgrupp för folkbildningen. Enligt min studie har 
smärtkursens deltagare erfarenhet av att inte kunna få gehör för sina problem hos 
försäkringskassa och arbetsförmedling. De kommer i kläm mellan institutioner och myndigheter. 
Regelverk är utformade så människor med vissa typer av problem faller mellan stolarna. Hur lär 
man sig att hantera detta och hur behålla mod och kämpaglöd för att finna en ny väg i livet? Det 
är en annan form av underläge än att vara outbildad i vanlig bemärkelse.  
 
Kursen på folkhögskola kan öka självkänslan så människor i underläge vågar göra sin röst hörd. 
Idag kan man säga att personer med långvarig smärta är en utsatt grupp som hamnar utanför just 
för att deras problematik är sammansatt av många olika faktorer. Folkhögskolan är en plats för 
människor med särskilda behov och grupper som hamnar utanför. Min studie tyder på att 
deltagare i smärtkursen är en målgrupp för folkbildningen i vår tid. Det är en grupp som ofta har 
lägre livskvalitet än andra långvarigt sjuka. Jag kan hänvisa till den utvärdering som gjorts av 
livskvalitet hos patientgrupper (Nilsson, Ekdahl, Perseius 2008).  
 
Det är inget nytt för vår tid att huvudman för en skola organiserar kursverksamhet eller 
utbildning med inriktning i linje med den egna verksamheten (Landström 2004). I Kalmar län, 
där landstinget står bakom kurser med fokus på livsstilsrelaterad ohälsa stämmer det väl. 
Huvudmannen landstinget kan på det sättet nyttja lokaler, personal och tradition inom sitt 
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verksamhetsområde för att främja sina egna intresseområden. Landstinget i Kalmar län är 
huvudman för fyra folkhögskolor och har traditionsenligt följt mönstret från folkhögskolans 
historia. Nytt i sammanhanget är att länets femte folkhögskola med annan huvudman infogats i 
projektet Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta, vilket också ökar 
upptagningsområdet för deltagare. 
 
Avsikt med smärtkursen är att förbättra hälsan hos deltagare och att ta vara på och utnyttja 
erfarenheter från Nyckeln kurscenter. Projektet har också ekonomiska aspekter (Nilsson, Ekdahl 
& Perseius 2008). Utifrån min studie verkar det som att landsting, skola och kursdeltagare vunnit 
på projektet. Bättre hälsa hos grupper som ofta söker vård innebär besparing för landstinget. En 
hälsoekonomisk analys (Nilsson, Ekdahl & Perseius 2008) har även visat att stöd till smärtkurser 
medför positiva ekonomiska effekter. Besparingar kan ske genom bl.a. minskad sjukvårds- 
konsumtion. Deltagarna i smärtkursen å sin sida efterlyste i sina svar intresse från landstinget ur 
ett mera mänskligt perspektiv. Kursen bör inte betraktas som en utgift som ska hållas så låg som 
möjligt, vilket de hade haft en känsla av.  
 
Fanns något som inte var positivt med folkhögskolan? Jag fann också reflektioner hos deltagarna 
i smärtkursen som handlade om vad som stört harmonin. Skolan är en institution och 
organisation där problem kan uppstå. Känner man av det i skolmiljön blir det som en reva i det 
skyddande höljet kring gruppen. En människa som själv har varit med om omorganisationer och 
påfrestande förändringar i arbetslivet upplever otryggheten, även i den trygga miljön. Inte ens 
folkhögskolan är ett fullkomligt paradis, även här finns ormen … 
 
Projektet med smärtkurser på folkhögskola innehåller också ett slags kulturkrockar. 
Undersökningar har visat att det är finns många svårigheter med samverkan mellan myndigheter 
och institutioner.  Det krävs både tid och energi att uppnå resultat, strukturellt och i 
organisationskultur (Axelsson & Axelsson 2007). Det kommenteras också vid kartläggning av 
folkhälsoarbete inom folkbildningen i en rapport från Folkbildningsrådet 2004, som refereras i 
kapitel två om folkhögskolan. Det har jag också sett i min studie. Folkhögskolan är ett 
självständigt fritt område på många sätt, i kursutbud och upplägg av studier. Landstinget är en 
formaliserad och lagreglerad institution. I projektets ledningsgrupp ingick flera 
samarbetspartners, som försäkringskassan. Här märktes tydliga krockar i synsätt hur personer 
med smärtproblem skulle bedömas. För att förbättra möjligheter till kurser för målgrupper med 
speciella problem bör vore det önskvärt att landsting och samarbetspartners förenklade 
regelverket, vilket resultatet i min studie visar.  
 
DISKUSSION KRING METODEN 
 
Man kan diskutera vilken metod som är lämpligast för min studie. Jag har valt en kvalitativ 
metod med utgångspunkt i texter skrivna av människor utifrån en speciell livssituation. Vilken 
kunskap kan utvinnas om den och om den roll en skolform, i detta fall folkhögskolan, kan spela? 
Eftersom det handlar om mänskligt liv utifrån många aspekter och främst en subjektiv upplevelse 
av dels smärta, dels förbättring av individens livskvalitet och upplevelse av en kurs, har jag 
funnit att en kvalitativ metod är den mest ändamålsenliga och lämpliga.  
 
Hermeneutisk metod med tolkning av text är beroende av förförståelsen hos tolkaren. Min 
förförståelse i arbetet med studien spelar troligtvis in i såväl val av metod som inriktning och val 
av område. När det gäller undersökning och tolkning av resultat får också vägas in om min 
förförståelse har styrt eller påverkat undersökning eller tolkning av resultat. Jag har en betydande 
förförståelse som tänkbart skulle kunna vara ledande i mitt sätt att ställa frågor, vilka frågor jag 
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valt och hur jag tolkar svaren, eftersom jag känner till folkhögskolan som miljö, har erfarenhet av 
arbete på folkhögskola och har handlett grupp på smärtkursen. Risken är att jag läser ut mer ur 
resultatet än en helt utomstående skulle göra, eller ha möjlighet till. Jag vill ändå hävda att just 
min förförståelse varit förutsättning för att ställa frågorna och tolka den text svaren utgör. 
Tolkarens förförståelse ingår i den metod jag valt (Wiklund m.fl. 2002).  
 
En svårighet med och svaghet i metoden är att få in tillräckligt med material. Jag kan självkritiskt 
ifrågasätta om empirin är tillräcklig och då även fundera på metodval. Ändå har de svar jag fått, 
den text som ligger till grund för tolkning, gett insikt i människors upplevelser. En kvalitativ 
studie bygger på ett tillräckligt material och vad som värderas är djup förståelse, 
informationstäthet och informationsrikedom. Här spelar också erfarenhet in av hur man 
utvärderar informationen, i förhållande till användning, forskningsmetod och lämplig 
urvalsmetod, och vilket forskningsresultat man eftersträvar och önskar (Sandelowsky 1995). 
Huvudprincipen för urval i ”purposeful sampling” för tillräckligt antal är det som ger den djupa 
syftes/målinriktade (”case-oriented”) analysen och som resulterar i en ny och tät, rikt strukturerad 
(textured) erfarenhetsförståelse. En erfaren forskare kan t.o.m. säga att man ofta har all den data 
man behöver redan i det allra först insamlade. Men det vet man inte förrän man samlat in mer 
(Sandelowsky 1995 s.180). Antalet informanter är inte det viktiga utan att de är goda 
informationskällor som leder till analysens mål. Det är därför inte nödvändigt att ha samma antal 
män och kvinnor i en urvalsgrupp. Med hänvisning till Sandelowskis resonemang (Sandelowsky 
1995) menar jag mig ha ett tillräckligt antal informanter för att få svar på mina frågor. 
Informanterna har enligt mitt sätt att läsa och tolka öppet och rakt berättat om sina liv och de 
svårigheter smärtan medfört. En risk är att de informanter jag själv mött kan ha känt sig 
förpliktigade att svara positivt på grund av lojalitet. Men jag menar ändå att materialet är 
tillräckligt för tolkning. 
 
Man kan också diskutera antalet informanter. Skulle det påverkat och förändrat resultatet i 
väsentliga delar om jag haft fler informanter? Om jag gått tillväga på samma sätt med skriftliga 
frågor menar jag att jag skulle fått samma typ av svar. De jag fick avvek lite i sak från varandra. 
Det kunde dock ha varit värdefullt med fler djupintervjuer, eftersom det är lättare att få svar på en 
muntlig fråga med uppföljning än att människor ger utförliga och precisa svar på en skriftlig 
fråga.  Det skulle säkert ha gett mer direkta och personliga erfarenheter och detaljerade uppgifter 
om vad smärtkurs och folkhögskola betytt. Att jag inte gjorde fler intervjuer berodde på tidsbrist 
samt att informanterna är utspridda över stort geografiskt område.  
 
Istället för att använda begrepp som ´validitet´ och ´reliabilitet´ inom kvalitativ forskning 
diskuteras resultatets trovärdighet i termer av tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet (Kvale 1997). Resultat utifrån en kvalitativ studie kan kontrolleras på olika sätt. 
Kvalitativ forskning rör människor och deras omgivning, en komplex verklighet. För att förstå 
behöver man beskriva erfarenheter som de upplevs och berättas av personerna själva. Risken 
med kvalitativ forskning är att den som tolkar påverkar och styr. I kvalitativa analyser söker man 
tolka innebörden i data, vilket bygger på att någon tolkar ord och kontext.  Frågan är då om 
forskarens tolkning är rimlig. För att undersöka rimlighet kan man använda sig av en 
medbedömare. Detta tillvägagångssätt används främst när det gäller att bedöma och tolka 
intervjusvar till olika kategorier (Larsson 1986). Granskning och kritik från en utomstående 
nämns även av Merriam (1994) som ett sätt att säkerställa validitet. Ytterligare ett är att fråga sig 
om resultatet är sant eller inte i förhållande till hur logiskt och begripligt det är (Carlsson 1991) 
och om det är användbart. För att öka trovärdigheten i denna studie kunde analysen ha byggts på 
med ytterligare steg. Alternativt var att en utomstående läste texterna med synpunkter på tolkning 
och för att jämföra tolkningar. Jag valde att ta synpunkter av en medbedömare.  Jag har anlitat 
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projektledare för Nyckelns kurscenter på länssjukhuset i Kalmar för att få saklig granskning av 
fakta kring nyckelkurser. Nyckelns kurscenter har bland annat utarbetat kurs för personer med 
långvarig smärta. 
 
 
SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Deltagarna i smärtkursen är i stort positiva till folkhögskola och kursuppläggning. De har goda 
upplevelser av det de fått och vad det betytt för deras personliga utveckling. En fråga är om 
resultatet sett likadant ut i en annan grupp, vid ett annat tillfälle. Kanske är individers upplevelser 
olika och resultaten blivit andra. Det vore ett område att undersöka vidare med andra grupper 
som deltagit i kursen. Det vore också värt att undersöka varför så få män söker till smärtkursen. 
Majoriteten kursdeltagare är kvinnor och i min studie deltog endast kvinnor.  
 
Ytterligare en reflektion utifrån min studie är att folkhögskolan kan vara omedveten om 
smärtkursens deltagares särskilda behov. Kanske skulle man vid planering ta mer hänsyn till t.ex. 
kontinuitet för handledare. Folkhögskolan borde också ta vara på den goodwill som 
kursdeltagarna ger skolan och hela kursmiljön och kursens uppläggning.  
 
Folkhögskolan har ett arv och en idétradition som fortfarande har stort värde och som 
folkhögskolevärlden borde reflektera över och ta vara på, på ett mer medvetet och strategiskt sätt.  
Det pedagogiska konceptet för smärtkursen överensstämmer i mycket med folkhögskolans 
grundideologi med rötter i Grundtvigs filosofi, hans syn på språk och samtalets roll. Idéarvet från 
Grundtvig och folkbildarna i Sverige Hans Larsson och Oscar Olsson var basen för folkhögskola 
och den folkbildning som växte fram i 1900-talets början. 
 
Idag betonas det livslånga lärandet. För att utveckla folkbildningen i framtiden gäller det att se 
vilka pedagogiska möjligheter och behov som finns i utvecklingen av folkbildningspedagogik för 
nya områden och målgrupper, t.ex. inom hälsa och livsstil. Det vore önskvärt att fler tog vara på 
de goda erfarenheter som finns utifrån projektet med smärtkurs på folkhögskola.  
 
Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta, egenvårdskurser och resultat av 
samarbete landsting – folkhögskola öppnar för nya idéer för vidare utveckling. Vilka resultat 
skulle man få om man använde smärtkursens uppläggning och pedagogiska modell för andra 
grupper? Det behövde inte nödvändigtvis vara hälsorelaterade kurser, utan del folkhögskolans 
allmänna utbud. Kan man använda samma metod och pedagogiska tankar för andra grupper än 
smärtkursen?  
 
Deltagarna i smärtkursen är inne i en process som tar tid. För att få svar på frågor vad 
smärtkursen betytt på längre sikt skulle det vara intressant med en uppföljning, inom låt säga tre 
till fem år. Vilka frön såddes under kursen? Vad har stannat kvar och fått betydelse i längre 
tidsperspektiv? Vad gav kontakten med folkhögskolan? Det är frågor som vore intressanta att få 
belysta. 
 
Man kunde också närmare studera lärarrollen på folkhögskola och se vad som är speciellt och en 
framgångsfaktor för till exempel hälsoinriktade kurser, som smärtkursen. Vilken är lärarens 
betydelse för en pedagogisk modells framgång, det kan gälla både kompetens och personliga 
faktorer. 
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Det finns relativt lite forskning kring behandling av långvarig smärta på ”vanliga” patienter i 
öppenvård, enligt en rapport från Forsknings och Utvecklingsenheten i Södra Älvsborg (FoU-
rapport nr 35 från FoU-enheten i Södra Älvsborg 2006). Förhoppningsvis kan mitt arbete tillföra 
något av värde när det gäller att utveckla modeller som stöd för personer med smärtproblem. 
 
AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Samarbete kring livsstilsrelaterad ohälsa borde vara en självklar del i verksamheten på 
folkhögskola med landstinget som huvudman. Ekonomiska ramar finns och sätter gränser för vad 
vården kan göra. Att då samordna verksamheter mellan vård och folkhögskola skulle då vara en 
naturlig följd. För folkhögskolan kan också nya målgrupper och annat kursutbud vara något av en 
överlevnadsfråga. Folkbildning och vuxenutbildning måste vara flexibel och finna en passande 
form i varje tid.  
 
Kanske är det så att människan i varje tid har uppgiften att formulera sig kring livet och den gåta 
livet är. För smärtkursens deltagare är det en särskild utmaning att leva med den smärta de 
drabbats av. Men dessa frågor tillhör människans villkor, för personer med smärta, lika väl som 
för alla andra, med poeten Gunnar Ekelöfs ord: ”Det enda gemensamma för alla lika”. Det finns 
behov av en miljö där människor möts och kan dela livets erfarenheter. Kanske är det just 
folkhögskolan med sin historia och tradition som i vår tid är en lämplig plats för detta. 
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Bil. 1 

Kalmar januari 2008 

 

Till dig som deltagit i Nyckelkurs för personer med långvarig smärta på folkhögskola 

 

 

Hej ! 

 

Mitt namn är Lena Svensson och jag arbetar som lärare på Ölands folkhögskola. Under 2007 

har jag varit handledare i kurs för personer med långvarig smärta. 

Jag håller på med ett uppsatsarbete, knutet till universitetet i Linköping. Det är därför jag nu 

vänder mig till dig som deltagit i smärtkursen. Jag vill undersöka och skriva om vad kursen 

för personer med långvarig smärta betytt och betyder för dig som deltagit.  

 

Uppsatsen ska dels ge en bakgrund, dels belysa hur man upplevt kursen och vilken betydelse 

den haft.  

 
Min fråga till dig är om du skulle vilja medverka i mitt uppsatsarbete genom att berätta 
om dina erfarenheter.  
 

Jag ber dig skriva ner vad du tänker kring följande frågor:  

 

• Hur har ditt liv varit under de senaste åren?  

• Hur ser ditt liv ut idag? 

• Hur ser du på ditt deltagande i kursen för personer med långvarig smärta på 

folkhögskola?  

 

Du får skriva så utförligt du vill. Det handlar inte om att skriva ”bra svenska” utan berätta! 

Materialet i uppsatsen är anonymt, inga namn.  

 

Min fråga är alltså om du vill medverka med din berättelse? 
Fyll i svarstalongen och lämna den till (nn), Nyckelns kurscenter, så vidarebefordrar hon 

dessa till mig. Jag kontaktar dig därefter. 

Tacksam för svar! 

 

Hälsningar  

Lena Svensson 

Ölands Folkhögskola, tel. 0485-56 44 45 

Stryk under alternativ 
 
JA       jag vill medverkar med min berättelse 
 
NEJ     jag önskar ej delta  
 
Namn   ……………………………………………….. 
Adress ……………………………………………… 
Tel        ……………………………           Mobil…………………….. 
e-post   …………………………………………. 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 

 

2008-03-19 

 

 

Till dig som deltagit i Nyckelkurs på folkhögskola för personer med långvarig smärta 

 

 

 

 

Hej! 

 

För ett par veckor sedan skickade jag ett brev med förfrågan till dig och de andra i 

smärtgruppen.  

 

Jag vore tacksam om du har möjlighet att skriva och berätta om ditt liv de senaste åren, hur 

det ser ut idag och vad deltagande i kursen på folkhögskola betytt för dig.  

 

Jag bifogar brevet med frågorna igen.  

 

Har du inte möjlighet eller ork att bidra med något skrivet ber jag dig svara i bifogat 

svarskuvert. Om du vill berätta men inte orkar skriva kan jag ringa upp. Vill du göra så kan du 

notera det på svarstalongen. 

 

 

Tacksam för svar! 

 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Lena Svensson 

Ölands folkhögskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bil. 3 

 

Hej …. (namn) !  

 

Tack för ditt svar om hur det varit för dig att delta i Nyckelkurs på folkhögskola för personer 

med långvarig smärta. 

 

Jag bad om dina svar för ett arbete jag håller på med, uppsats om denna 

Nyckelkurs/smärtkurs. Det har varit mycket intressant att få ta del av din berättelse. 

 

Nu återkommer jag och hoppas att du har möjlighet och ork att fördjupa dina svar på några 

punkter!  Det gäller just delen om folkhögskolans roll och hur du upplevt att vara där. Just den 

punkten i dina svar har stor betydelse i min uppsats. 

 

 

1. Vad betydde folkhögskolan för kursen?  
 

2. Minns du några särskilda situationer?  Med lärare, annan personal, miljön? 

 

3.  För dig personligen?  
 

Berätta med detaljer! 
 

Jag vore mycket tacksam om du tog dig tid att fundera lite mer kring vad kursen gav dig. 

 

Svara på e- post, i första hand. 

Tack på förhand, 

 

Lena Svensson 

Ölands folkhögskola 

lena.svensson@folkbildning.net 

 

Lena Svensson  

Ölands folkhögskola, Ölands Skogsby 

386 93 Färjestaden 

 




