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FBR:s reflektioner – 
Folkhögskolans lärare

Ett läraruppdrag med speciella villkor
Folkhögskolan erbjuder en mångskiftande verksamhet som engagerar mer än 
100 000 deltagare per år. De totalt 150 folkhögskolorna anordnar långa kurser – 
Allmänna kurser och Särskilda kurser – som är mellan 15 dagar och 4 år långa och 
som ger rätt till studiestöd. De erbjuder även korta kurser och arrangerar kulturpro-
gram. De långa kurserna är på förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial nivå 
och kan ge behörighet att söka vidare till gymnasieskolan, högskolan eller andra 
utbildningar. Vissa av dem är yrkesutbildningar, t.ex. utbildning till journalist, fri-
tidsledare, behandlingsassistent, kantor eller teckenspråkstolk. 

Folkhögskolan är samtidigt en egen skolform med speciella villkor för antag-
ning, eget system för omdömen och behörighetsgivning, och med kursplaner som 
fastställs lokalt vid respektive folkhögskola.

Folkhögskolor och studieförbund har ett särskilt samhällsuppdrag. Enligt de 
syften som riksdagen anger som grund för det statliga folkbildningsanslaget ska 
folkbildningen

•	 bidra	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin
•	 bidra	till	att	göra	det	möjligt	för	människor	att	påverka	sin	livssituation	och	

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
•	 bidra	till	att	utjämna	utbildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	utbildnings-

nivån i samhället
•	 bidra	till	att	bredda	intresset	för	kultur	och	öka	delaktigheten	i	kulturlivet.

Det är under dessa förutsättningar som folkhögskolans lärare verkar. 
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Folkhögskolans lärare är högt kvalificerade 
Folkbildningen är en fri och frivillig bildnings- och utbildningsform. Det innebär 
bland annat att folkhögskolorna själva avgör vilka pedagogiska kompetenser som 
lärarna ska ha. De krav som ställs är i allmänhet höga. Enligt de rektorer som in-
tervjuats i undersökningen ställs idag striktare krav än tidigare på att lärarna har 
genomgått lärarutbildning. Andelen lärare med lärarutbildning är ungefär lika hög 
inom folkhögskolan som inom komvux och gymnasieskolan, och tydligt högre än 
inom gymnasiefriskolan. En särskild utbildning, Folkhögskollärarutbildningen, till-
godoser de särskilda behov som skolformen och statens syften med folkbildnings-
stödet ställer. 

Lärartätheten inom folkhögskolan är jämförelsevis hög. Under kalenderåret 
2012 var antalet helårslärartjänster per 100 helårsstuderande 10,0 inom Allmän kurs 
och 8,3 i övriga kurstyper sammanräknade. Inom komvux var motsvarande siffra 
4,6, i gymnasiekolor med kommunal huvudman 8,5 och i gymnasiefriskolor 6,9.

De	flesta	av	de	lärare	som	intervjuats	i	undersökningen	säger	att	de	har	det	bra.	
Det är ett roligt jobb, ”världens bästa”. Den professionella friheten beskrivs som 
stor, och arbetet som stimulerande och utmanande. 

Men det betyder inte att utmaningar saknas.

Lärarroll i förändring – nya deltagargrupper 
Under	senare	år	har	allt	fler	deltagare	med	stort	behov	av	stöd	sökt	sig	eller	hän-
visats till folkhögskolorna. Statstiken visar att framför allt inom de Allmänna kur-
serna har deltagarna blivit allt yngre – främst har andelen yngre män ökat – deras 
genomsnittliga	formella	utbildningstid	har	blivit	kortare	och	allt	fler	av	dem	är	utri-
kes födda eller har en funktionsnedsättning. Även andelen deltagare som har tvåår-
igt gymnasium eller kortare utbildning har vuxit kraftigt, medan gruppen deltagare 
med längre gymnasieutbildning har minskat i motsvarande grad. 

Dessutom har folkhögskolan fått andra uppdrag från staten som avser särskilda 
deltagargrupper: studiemotiverande folkhögskolekurser för arbetssökande som står 
långt från arbetsmarknaden, kurser för nyanlända invandrare (särskild de med kort 
utbildningsbakgrund) samt jämställdhetsinsatser för romska kvinnor. 

De här uppdragen innebär ett erkännande av folkhögskolan och av de insatser 
som folkhögskolans lärare gör.

Den ökande andelen deltagare med särskilda behov leder till att villkoren för 
lärarnas arbete förändras. Folkhögskolans pedagogik innebär att se och tillgodose 
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enskilda deltagares behov. Med delvis nya deltagargrupper kommer arbetet i allt 
större utsträckning att handla om att ge socialpedagogiskt och specialpedagogiskt 
stöd. Mer av arbetstiden ägnas åt att motivera och att fungera socialt stödjande. De 
lärare och rektorer som ingår i undersökningen beskriver hur de här arbetsuppgif-
terna tar allt mer av lärarnas tid och ork, de förutser att de kommer att ta ännu mer 
utrymme i framtiden. Behoven av kompetensutveckling anses stora och växande. 

Undersökningen visar med andra ord att folkhögskolan behöver uppmärksam-
ma de krav som den förändrade sammansättningen av deltagargruppen ställer på 
lärarnas kunnande och arbeta aktivt för att möta dessa krav. 

Ledning, kompetensutveckling och 
stödfunktioner

Många och skiftande arbetsuppgifter ingår i lärarnas arbete. Mängden och variatio-
nen behöver i sig inte vara ett problem utan kan lika gärna ses som stimulerande och 
omväxlande. De förutsättningar som lärarna verkar under ger stort utrymme för, och 
innebär höga förväntningar på, var och ens professionella kunnande.

Den professionella friheten kan också innehålla avigsidor. Det visas i rapporten.  
Problem uppstår när överblicken saknas och man som lärare inte har kontroll – när 
arbetet blir reaktivt och arbetsuppgifterna samlas på hög. De lärare som deltar i 
undersökningen arbetar mycket. Den genomsnittliga – självskattade – arbetstiden 
för en heltidsarbetande är drygt 49 timmar, eller drygt 52 timmar om arbetsresor 
som innebär planering och förberedelser av arbete räknas in. Jämförelsevis mycket 
arbete utförs hemifrån, och på kvällar och helger. 

Arbetsbelastningen ökar också när man som lärare ställs inför arbetsuppgifter 
som man inte är säker på att klara av. Hur långt lärarnas engagemang i deltagare och 
undervisning bör sträckas, gränsen för när arbetet är tillräckligt väl utfört, är inte 
sällan	upp	till	enskilda	lärare	att	själva	definiera.	

Den här beskrivningen visar att lärarnas professionella frihet behöver kombi-
neras med strategisk ledning och gemensam planering. Arbetsbeskrivningar, tyd-
liga skolgemensamma mål och gemensam tidsplanering för att skapa utrymme för 
kompetensutveckling, handledning och erfarenhetsutbyte är exempel som ges i rap-
porten.

I den strategiska planeringen bör också de stödfunktioner som kan behöva kom-
plettera	lärarnas	arbete	identifieras.	Det	är	t.ex.	skillnad	mellan	att	arbeta	socialt	
stödjande och fungera som kurator. Det senare är inte en läraruppgift. Och skillna-
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den mellan å ena sidan att som lärare motivera och ge framtidstro, och å andra sidan 
att	ge	kvalificerad	studie-	och	yrkesvägledning,	är	också	stor.	Utan	en	fungerande	
studie- och yrkesvägledningsfunktion försämras deltagarnas möjligheter att göra 
välinformerade val och komma vidare till fortsatta studier eller arbete.

Stockholm 27 september 2013 

Britten Månsson-Wallin
Generalsekreterare
Folkbildningsrådet
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Sammanfattning

Denna rapport är en kartläggning av folkhögskollärares arbete, tidsanvändning, 
kompetens och kompetensbehov. Syftet med kartläggningen är att ge en bild av 
folkhögskolans lärare utifrån dessa aspekter, och på så sätt kunna beskriva folkhög-
skollärarna som profession. Dessutom är syftet att visa vilka uppgifter som ingår i 
lärarnas arbete samt hur de ser på och hanterar dessa uppgifter.

Kartläggningen har genomförts i form av fyra delstudier: individuella intervjuer 
med 15 folkhögskolerektorer, en enkätundersökning som besvarades av 1 344 ak-
tiva folkhögskollärare, en tidsanvändningsundersökning där 94 lärare redovisade 
sin tidsanvändning under en vecka samt två fokusgrupper där totalt 15 lärare dis-
kuterade arbetet som folkhögskollärare. Resultaten från enkätundersökningen har 
även kompletterats med vissa bakgrundsdata för att vi ska kunna jämföra olika 
kategorier av lärare.

Studien visar att folkhögskollärare generellt har ett stort engagemang för sitt 
arbete, där de sätter undervisningen, ämnesinnehållet och deltagarna i centrum. 
Det tydligaste behovet av kompetensutveckling handlar till exempel om att kunna 
upptäcka och stödja deltagare som behöver särskilt stöd.

Engagemanget tar sig även uttryck i att lärarna lägger mycket tid på sitt arbete, 
både på dagtid, kvällstid och helger. Ett problem med detta är att arbetet kan bli 
”gränslöst”, och arbetsbördan är också det största problemet när det gäller lärarnas 
arbetsvillkor.

Lärarna uppskattar den professionella friheten i arbetet, även om denna frihet 
innebär ett problem när det gäller arbetstiden. De lägger stor vikt vid kunskap för att 
hantera etiska dilemman och problem som uppstår i arbetet, vilket pekar på profes-
sionalitet i detta avseende. Utvecklingen går också mot ökad professionalitet, men 
folkhögskollärare kan ändå inte anses vara en profession. Ett formellt kännetecken 
på en profession handlar om att yrket ska kräva en forskningsbaserad professions-
utbildning.	Det	finns	inget	krav	på	att	folkhögskollärare	ska	ha	en	viss	utbildning,	
även	om	det	finns	en	speciell	folkhögskollärarexamen,	och	kunskap	om	forskning	
som rör folkbildning och folkhögskola är inte heller något lärarna värderar särskilt 
högt. Men andelen av lärarna som anser att det är viktigt att ha en folkhögskollä-
rarutbildning eller annan lärarutbildning är betydligt större än den andel som i dag 
faktiskt har en sådan utbildning.
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Den genomsnittliga veckoarbetstiden för de heltidsarbetande lärare som ingick i 
studien var drygt 49 timmar. Om även deltidsarbetande räknas in är den genomsnitt-
liga veckoarbetstiden nästan 47,5 timme. Grovt räknat lägger lärarna ungefär lika 
mycket tid på var och en av de tre kategorierna undervisning, för- och efterarbete 
respektive övrigt arbete. Ungefär en fjärdedel av arbetstiden är förlagd till kvällstid 
och helger, och nästan var fjärde lärare arbetar på kvälls- eller helgtid varje dag i 
veckan. Var åttonde kvinna och var tionde man i undersökningen arbetade 60 tim-
mar eller mer under veckan, och endast några få arbetade mindre än 30 timmar.

Avslutningsvis diskuterar vi lärararbetet och dess villkor samt hur den profes-
sionella utvecklingen ser ut. Resultaten relateras till statens syften med bidraget till 
folkbildningen, och framtiden för folkhögskollärarna problematiseras. Bland annat 
diskuterar vi hur arbetsbördan och den professionella friheten kan leda till en omfat-
tande arbetsinsats men begränsad tid för lärarnas kompetensutveckling. Ett annat 
område som berörs är folkhögskolans relation till det formella skolsystemet, fram-
för allt på allmän kurs. Man kan se tecken på vad vissa lärare och rektorer beskriver 
som	en	 ”gymnasifiering”	 eftersom	 skolorna	 ska	 intyga	 att	 deltagarna	på	 allmän	
kurs har kunskaper som motsvarar vad gymnasieskolans kurser ger. Dessutom är 
det många skolor som anställer utbildade gymnasielärare. Samtidigt fungerar folk-
högskolan som ett alternativ för dem som lyckades mindre bra i gymnasieskolan 
och kanske behöver ett annat slags utbildning. Generationsskiftet i lärarkåren lyfts 
också fram som en central fråga för att kunna behålla förankringen i folkbildnings-
arvet och folkhögskolans idégrund, men även för att kunna vidareutveckla den.
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Being a folk high school teacher:
requirements, skills needs and 
time use

Summary
This report is a survey of the work, time use, skills and skills needs of folk high 
school teachers. Its purpose is to provide a picture of folk high school teachers ba-
sed on these aspects, and thus describe folk high school teaching as a profession. It 
also aims to show what tasks are included in the teachers’ work and how they view 
and go about these tasks.

The survey was carried out in the form of four sub-studies: individual interviews 
with 15 folk high school principals, a questionnaire answered by 1,344 active folk 
high school teachers, a time-use survey in which 94 teachers reported their time use 
for one week, plus two focus groups in which a total of 15 teachers discussed their 
work as folk high school teachers. The results from the questionnaire have also been 
supplemented with some background data so we can compare different categories 
of teachers.

The study shows that folk high school teachers generally have a strong com-
mitment	 to	 their	work,	putting	the	focus	firmly	on	teaching,	subject	content	and	
participants. The most obvious need for skills development involves, for example, 
identifying and supporting students with special needs.

This	commitment	is	also	reflected	in	teachers	spending	a	lot	of	time	on	their	
work, in the daytime, evenings and at weekends. One problem with this is that the 
work can be “endless”, and the workload is also the biggest problem when it comes 
to teachers’ working conditions.

Teachers appreciate the professional freedom offered by their work, even if that 
freedom is a problem when it comes to working hours. They place great emphasis 
on knowledge to deal with ethical dilemmas and problems that arise at work, which 
points to professionalism in this regard. There is a trend towards increased profes-
sionalism, but folk high school teaching still cannot be considered a profession. A 
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formal characteristic of a profession is that it requires research-based professional 
education and training. There is no requirement for folk high school teachers to 
have	specific	training,	although	there	is	a	special	folk	high	school	teacher	qualifi-
cation, nor is knowledge of research related to folkbildning and folk high schools 
something that the teachers value very highly. However, the number of teachers 
who believe it is important to have folk high school teacher training or other teacher 
training is notably higher than the number who currently actually possess such 
training.

The average working week for full-time teachers who participated in the study 
was just over 49 hours. Even if part-time teachers are included, the average working 
week is nearly 47.5 hours. Roughly speaking, teachers spend approximately the 
same amount of time on the three categories of teaching, preparation and supple-
mentary work, and other work. Evenings and weekends account for about a quarter 
of working hours, and almost one in four teachers work in the evening or at week-
ends every day of the week. One in eight women and one in ten men in the study 
worked 60 hours or more during the week, and only a few worked less than 30 
hours.

Finally, we discuss the teacher’s work and its conditions, and the nature of pro-
fessional	development.	These	results	are	related	to	the	state’s	aims	for	its	financial	
support for folkbildning, and the future of folk high school teachers is examined. 
Among other things, we discuss how the workload and professional freedom can 
lead to a large amount of work but limited time for teachers’ professional develop-
ment. Another area touched on is the relationship between the folk high school and 
the formal school system, especially for general courses. One can see signs of what 
some	teachers	and	principals	describe	as	“gymnasifiering”	(‘a	move	towards	upper-
secondary education standards’), as schools must certify that participants on general 
courses have knowledge equivalent to upper-secondary school courses. There are 
also many schools employing trained upper-secondary school teachers. At the same 
time, folk high schools function as an alternative for those who did less well in 
upper-secondary school and may need a different type of education. The generatio-
nal change in the body of teaching staff is also highlighted as a key issue in order 
to promote the folkbildning heritage and the basic concept of folk high schools, as 
well as to develop it further.



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning 11

Innehåll

1. Inledning .........................................................................................................13
Syftet med kartläggningen................................................................................15
Folkhögskolans lärare – en första överblick .......................................................16
Folkhögskollärarens arbetstid ...........................................................................16
Vad innebär det att vara professionell? ...............................................................17
Lärares identitet eller självbild ..........................................................................18
Andra undersökningar om lärare och lärares arbete .............................................18

2. Kartläggningens genomförande....................................................................21
Intervjuer med rektorer ....................................................................................22
Enkät till folkhögskollärare ..............................................................................22
Tidsanvändningsundersökning..........................................................................24
Fokusgrupper med folkhögskollärare ................................................................................. 26

3. Resultat ...........................................................................................................27
658 dagar i folkhögskollärares liv – en av alla dagar .......................................27
Vad behöver folkhögskollärare kunna? ............................................................31

Lärarnas perspektiv utifrån enkäten ...................................................................31
Vad folkhögskollärare behöver ha med sig enligt rektorerna ................................36
Vad lärarna behöver kunna – tankar från fokusgrupperna ....................................40

Vad kan lärarna – och vad behöver de utveckla? .............................................41
Lärarnas perspektiv på den egna kunskapen och kompetensen .............................41
Vad lärarna kan och behöver utveckla – enligt rektorerna ....................................53

Professionella folkhögskollärare? ....................................................................58
Lärarnas perspektiv på olika aspekter av professionalitet .....................................58
Rektorerna om den professionella friheten i lärarrollen  ......................................60
Professionella folkhögskollärare? – tankar från fokusgrupperna ...........................61

Idégrund och huvudmän ...................................................................................63
Lärarnas perspektiv på idégrund och huvudmän .................................................63
Folkbildningens kännetecken, idégrund och huvudmän – ur rektorsperspektiv ......64
Idégrund och huvudmän – tankar från fokusgrupperna ........................................68



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning12

Lärande – kunskaper – återkoppling – bedömning ..........................................70
Vad är viktigt i arbetet som lärare – förändring över tid ..................................71
Rekryteringsstrategier ......................................................................................74

Rekryteringsstrategier, kompetensbehov och lärarroll – ett rektorsperspektiv ........74
Tankar från fokusgrupperna ..............................................................................75

Kompetensutveckling ......................................................................................76
Kompetensutveckling ur lärarperspektiv ............................................................76
Kompetensutveckling ur rektorsperspektiv ........................................................78
Kompetensutveckling – tankar från fokusgrupperna ...........................................79

Förutsättningar för arbetet ................................................................................80
Hur lärarna ser på förutsättningarna för arbetet ...................................................80
Förutsättningar för arbetet – tankar från fokusgrupperna .....................................82

Hur folkhögskollärare använder sin tid ............................................................83
Folkhögskollärarnas arbete ...............................................................................83
Arbetstidens längd ...........................................................................................89
Arbetets förläggning under dagen och veckan ....................................................91
Arbetets sammansättning .................................................................................97
Lärarroll i förändring? ...................................................................................100
Jämförelse med grundskolan ..........................................................................101
Tidsanvändning: professionen i praktiken – tankar från fokusgrupperna .............103

Möjliga förbättringar – förslag från fokusgrupperna .....................................103

4. Diskussion .....................................................................................................105
Folkhögskolläraren och arbetet ......................................................................105
Arbetets villkor ..............................................................................................106

Villkor för kompetensutveckling .....................................................................106
Folkbildningens idégrund ..............................................................................107
Professionalisering?  ......................................................................................109

Professionell frihet ........................................................................................109
Etik och yrkesspråk .......................................................................................110
Professionsutbildning och legitimering ............................................................110
Folkhögskollärare som specialister? ................................................................110

Folkhögskollärare för framtiden .................................................................... 111

Referenser .........................................................................................................113

Bilagor ...............................................................................................................115



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning 13

1. Inledning

Fritt och frivilligt. Folkhögskolan som skolform har av tradition beskrivits med or-
den fritt och frivilligt. Skolformen är frivillig, ett val för vuxna myndiga människor. 
Den är fri att lägga upp studieplaner och kurser, och har frihet att anställa de lärare 
den anser sig behöva. 

Folkhögskolan som skolform har en historia som sträcker sig över 150 år till-
baka i tiden. Ursprunget var att skolformen skulle ge möjlighet till bred bildning 
till en grupp, och då var det landsbygdens unga och först männen. Lantbrukarnas 
söner behövde kompetenser och nödvändig kunskap för att bli skickliga i sitt yrke 
och aktiva samhällsmedborgare.

Dagens folkhögskola har en människosyn och en kunskapssyn som bygger på 
individens möjligheter och vilja till utveckling och lärande på olika sätt, utifrån 
individuella	förutsättningar.	Det	finns	inga	regelverk	som	styr	folkhögskolans	kurs-
upplägg	på	detaljnivå,	men	det	finns	en	övergripande	 reglering	där	 staten	bland	
annat har formulerat fyra syften med det bidrag som ges till skolorna. Dessa syften 
(se nedan) innebär en fokusering på demokrati, samhällsengagemang, bildning, ut-
bildning och kultur.

Folkhögskolan har bredd och mångfald i sitt kursutbud. Ett krav för statsbidrag 
är	dock	att	det	ska	finnas	en	allmän	kurs	som	omfattar	minst	15	procent	av	verk-
samheten. Den allmänna kursen är i viss utsträckning relaterad till gymnasieskolan 
på så sätt att den ska kunna ge behörighet att söka universitet och högskola. Detta 
innebär bland annat att man intygar att deltagare som läser på en nivå som motsva-
rar gymnasienivå har fått de kunskaper som krävs för att bli godkänd i gymnasie-
skolans kurser. Folkhögskolan är en självständig egen skolform, men den har också 
karaktären av andra chans eftersom man här kan ta igen ofullbordade eller bristfäl-
liga gymnasie- och grundskolestudier.

Folkhögskolan erbjuder också särskilda kurser och kortkurser – bland annat 
profilkurser	 inom	 konst,	musik,	 teater,	 design	 och	 andra	 kulturriktningar.	Vissa	
yrkes	utbildningar	finns	också,	som	utbildning	till	fritidsledare,	kantor	och	behand-
lingspedagog.

För att studera på folkhögskola är åldersgränsen 18 år när det gäller allmän 
kurs. För övrig verksamhet har Folkbildningsrådet angett 13 år som åldersgräns 
(samma	som	för	studiecirkeln).	Uppåt	finns	inga	gränser	i	ålder.	På	folkhögskolan	
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möts	man	över	generationsgränserna,	och	i	samma	kursgrupp	finns	bredden	i	ålder,	
studiebakgrund och erfarenheter.

Lärarrollen på folkhögskola är bred och läraren behöver en mångfald av kom-
petenser. Förutom kunskap i olika ämnen – sådana som ingår i gymnasieskolans 
kursplaner och/eller andra särskilda ämnen – ska läraren också i hög utsträckning 
vara handledare, möta deltagare i dialog och samtal, vägleda och stötta. Läraren är 
bärare av ett arv och ska förvalta det i ämnesundervisningen lika väl som i andra 
skolaktiviteter samt i umgänget med de studerande i matsalen, vid kaffepausen,  
i korridoren och under de individuella studiesamtalen.

Om skolan har ett internat med ett stort antal studerande kan även tiden utanför 
normal skoltid tas i anspråk för sociala aktiviteter. Eftersom de studerande är i olika 
åldrar hamnar lärare och studerande på ett mera jämbördigt plan; de är vuxna som 
möts, bygger kunskaper och deltar i en gemensam skolvärld som folkhögskolan ut-
gör. Arbetet på folkhögskola kan bli något av en livsstil. Det har en värdegrund som 
ska genomsyra undervisningen och lärarens attityd och inställning. Folkhögskolans 
speciella form innebär att läraren till en viss gräns ställer upp med sig själv och 
bjuder på sig själv som person. Rollen som folkhögskollärare är närmast gränslös, 
och den är utmanande och engagerande. Uppdraget är, som en lärare formulerade 
det, att hantera det mänskliga.

På folkhögskolan sätts inga betyg. I stället sätts studieomdömen för studerande 
på allmän kurs. Omdömet är en samlad bedömning som sätts av skolans lärar-
kollektiv, och omdömet avser den studerandes förmåga att klara fortsatta studier. 
Studieomdömet används som urvalsinstrument till högskolan inom ”folkhögskol-
ekvoten”. Man skiljer här alltså på urvalsinstrumentet och intygen som ger behö-
righet, till skillnad från i det formella skolsystemet där betygen används för båda 
dessa delar. Folkhögskolan har trots det inte samma krav på dokumentation som den 
obligatoriska skolan. Mycket arbetstid kan i stället krävas för skolgemensamma ak-
tiviteter, tillsammans med deltagare, och till samvaro och möten med de studerande. 
Följden kan vara att lärarna får en otydlig arbetssituation där det är svårt att dra en 
skiljelinje mellan arbetstid och icke arbetstid. Relationen till de studerande ställer 
krav på engagemang, som kan sträcka sig över veckans alla dagar.

Folkhögskolan	har	sin	styrka	i	att	vara	flexibel	och	öppen	för	behov	av	olika	
kursformer. Den har det som en del i sitt historiska arv. I dag kommer samhällsför-
ändringar som innebär nya utmaningar för skolformen. Studerande som kommer 
till skolan gör det ibland mer av tvång än frivillighet. Arbetslöshet, avbruten eller 
misslyckad skolgång, sociala problem och olika typer av funktionsnedsättning stäl-
ler folkhögskolans lärare och övrig personal inför en ny situation, med nya krav. 
Lärarna ställs inför utmaningen att möta deltagare som inte ser det frivilliga i skolan 
som ett plus och en ny chans utan upplever skolan som något man måste inordna sig 
i, utan egentlig motivation.
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I	detta	sammanhang	befinner	sig	alltså	folkhögskolans	lärare,	och	denna	situa-
tion har väckt behovet av att kartlägga dem – hur de själva, men även rektorer, 
ser på lärararbetet, lärarens kompetens och kompetensbehov, och vad folkhögskol-
lärare använder sin tid till.

Syftet med kartläggningen

Syftet med denna kartläggning angavs i planen för uppdraget:

Ett första syfte med den här kartläggningen är att ge en bild av vilka 
folkhögskolans lärare är, vilka kompetenser de har, samt av lärarnas och 
skolledningarnas syn på lärarnas arbete och kompetensbehov. Det hand-
lar med andra ord om att beskriva folkhögskolelärarna som profession. 
Hur ser den professionella kunskap och identitet ut som kännetecknar 
folkhögskoleläraren?

Ett annat syfte med kartläggningen är att visa på innebörden i lärarpro-
fessionen – dvs. på vilka uppgifter som ingår i lärarnas arbete och hur 
lärarna ser på och hanterar dessa uppgifter. 

Centrala villkor för lärarnas arbete ska belysas.

Resultaten av kartläggningen ska analyseras och värderas i relation till 
folkbildningens fyra syften. (Folkbildningsrådet, 2012b)

När man talar om ”folkbildningens syften” menar man de fyra syften som har for-
mulerats i riksdagens uppdrag till folkbildningen, det vill säga syftet med statens 
bidrag till folkbildningen. Detta är att:

•	 stödja	verksamhet	som	bidrar	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin	
•	 bidra	till	att	göra	det	möjligt	för	människor	att	påverka	sin	livssituation	och	

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
•	 bidra	till	att	utjämna	utbildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	utbildnings-

nivån i samhället
•	 bidra	till	att	bredda	intresset	för	och	öka	delaktigheten	i	kulturlivet.	(Folk-

bildningsrådet, 2013)

För att belysa dessa syften och därmed även folkbildningen i stort har vi genomfört 
en studie som består av fyra delar: intervjuer med folkhögskolerektorer, enkäter 
till folkhögskollärare, en tidsanvändningsundersökning bland lärare samt avslut-
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ningsvis fokusgrupper med lärare. Genomförandet beskrivs mer i detalj i kapitlet 
Kartläggningens genomförande.

Folkhögskolans lärare – en första överblick

Enligt den senaste uppföljningen av folkhögskolans pedagogiska personal (Folk-
bildningsrådet, 2012a) fanns det hösten 2012 totalt 2 750 anställda folkhögskollära-
re med minst 40 procent tjänsteomfattning (tillsvidare-, visstids- eller timanställda 
under	minst	en	termin),	vilket	var	90	fler	än	föregående	år.	Siffror	från	2011	visar	
att lärarna i genomsnitt formellt arbetar knappt 90 procent av heltid.1

Av lärarna som var anställda hösten 2012 var 56 procent kvinnor och 44 procent 
män. 12 procent hade utländsk bakgrund. 65 procent har en lärarexamen, varav 23 
procent folkhögskollärarexamen och 42 procent en annan lärarexamen. En jäm-
förelse mellan allmän och särskild kurs visar att andelen lärarutbildade är högre 
på allmän kurs där totalt 76 procent av lärarna har en lärarexamen – 29 procent 
folkhögskollärarexamen och 47 procent annan lärarexamen. Motsvarande andel på 
särskild kurs är 58 procent, varav 19 procent folkhögskollärarexamen och 39 pro-
cent annan lärarexamen. Här ska dock noteras att vissa lärare undervisar på båda 
kurstyperna och har räknats in på båda.

Vidare har lärarna i genomsnitt 43 procents tjänstgöring på vardera allmän och 
särskild kurs. 10 procent av tiden ligger på uppdragsutbildning, och 3 procent ut-
görs av administrativt arbete och skolledning.

Lärarnas medelålder är 47 år, och 75 procent är yngre än 56 år. I genomsnitt har 
de arbetat drygt tio år inom folkhögskolan.

Folkhögskollärarens arbetstid

För att förstå villkoren för lärararbetet behöver vi även förtydliga vad som är ”nor-
mal” arbetstid för en folkhögskollärare. Rörelseskolornas centrala avtal säger att 
heltid motsvarar 1 760 timmar per år, och landstingsskolornas centrala avtal säger 
att den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd lärare ska vara i genomsnitt 40 
timmar	per	helgfri	vecka.	I	de	centrala	avtalen	finns	möjligheten	att	teckna	lokala	
kollektivavtal, vilket många skolor har gjort. Det innebär att lärare i folkhögskolan, 

1 Detta är vår uppskattning. Hösten 2011 fanns enligt Folkbildningsrådet (2012a) 2 660 lärare 
anställda på minst 40 procent, och lärarresurser motsvarande 2 361 helårstjänster användes totalt 
under året. Här bör dock noteras att en viss del av dessa resurser torde användas av lärare med lägre 
anställningsgrad än 40 procent, och därför bör den faktiska genomsnittliga omfattningen av varje 
lärares arbete vara lägre än 90 procent.
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precis som i grund- och gymnasieskolan, kan ha en så kallad ferietjänst, vilket 
innebär att arbetstiden är fördelad på färre veckor än i ett arbete med ”normal” 
40-timmars vecka. Man kan säga att ungefär 45 timmars arbete är en normal arbets-
tid för en lärare som arbetar heltid, under en arbetsvecka då man är i tjänst. Men 
arbets tidens fördelning skiljer sig mycket åt mellan skolorna eftersom den är regle-
rad i lokala avtal. En riktlinje som förekommer är att arbetstiden ska fördelas lika på 
tre typer av arbetsuppgifter: undervisning, för- och efterarbete till undervisningen 
samt övrigt arbete.

Vad innebär det att vara professionell?

Ett tema som diskuteras i denna rapport är folkhögskollärare som profession. Är 
folkhögskollärare	professionella,	och	vad	betyder	i	så	fall	det?	Det	finns	olika	sätt	
att se på vad en profession är. Vi har utgått från några centrala kriterier som ofta 
används	för	att	definiera	professioner,	exempelvis	en	lärarprofession	(se	t.ex.	Col-
nerud	&	Granström,	2002).	Till	att	börja	med	ska	det	finnas	en	forskningsbaserad 
professionsutbildning och ett yrkesspråk som är knutet till professionen. Vidare 
ska	det	finnas	någon	form	av	legitimering eller licensiering inom professionen. En 
profession ska också ha sina egna etiska riktlinjer och ett system för sanktioner om 
riktlinjerna	inte	följs.	Slutligen	ska	det	finnas	en	professionell frihet inom yrket. 

Vi kan redan nu konstatera att folkhögskollärare i dagsläget inte är en profes-
sion utifrån dessa kriterier, och lärare i allmänhet är inte heller en sådan profession, 
även om det pågår en utveckling som i vissa avseenden strävar i den riktningen. 
Det	finns	 till	exempel	en	utbildning	som	leder	 till	 folkhögskollärarexamen,	men	
denna	examen	är	inget	krav	för	att	bli	anställd	som	folkhögskollärare,	och	det	finns	
inte heller någon lärarlegitimation för folkhögskollärare. En sådan lärarlegitimation 
har	däremot	införts	för	de	flesta	andra	lärargrupper,	och	i	andra	skolformer	ökar	
kraven på att ha en relevant lärarexamen och legitimation. Det är dock fortfarande 
fullt möjligt att arbeta som lärare utan vare sig utbildning eller legitimation, vilket 
kan jämföras med kraven för exempelvis professionen läkare där det är självklart 
att man inte kan anställa ens en tillfällig vikarie utan utbildning och legitimation.

Ett annat sätt att se på frågan om profession är dock att i stället diskutera pro-
fessionell utveckling inom ett yrke (se t.ex. Milana et al., 2010, a, b, för en sådan 
diskussion när det gäller vuxenlärare). Vi kommer här att utgå från några av de ovan 
nämnda kriterierna för en profession, men för en mer processinriktad diskussion 
kring folkhögskollärarnas professionella utveckling.

När vi diskuterar professionaliseringsprocesser är det viktigt att förstå att det 
finns	olika	aspekter	av	den	professionella	kompetens	som	ligger	till	grund	för	en	
profession. En viktig skillnad är den mellan formell och faktiskt kompetens (se 
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Ellström, 1992). En professionell lärare ska ha den faktiska kompetensen för att 
kunna undervisa – i sitt skolsammanhang och i sitt ämnesområde. Men en viktig 
del	i	definitionen	av	en	profession	är	den	formella	kompetensen,	alltså	den	formella	
forskningsbaserade professionsutbildningen och legitimeringen av dem som tillhör 
professionen. Den här skillnaden mellan formell och faktisk kompetens återspeglas 
i	 de	 kvalifikationer	 som	krävs	 på	 arbetsmarknaden.	När	 det	 gäller	 en	utvecklad	
profession måste arbetsgivarna kräva den nödvändiga formella kompetensen, även 
om den inte nödvändigtvis återspeglar exakt den faktiska kompetens som krävs för 
att	göra	ett	gott	arbete	(jämför	Ellström,	1992).	De	formella	kraven	finns	ändå	där	
för att säkra en hög nivå på kompetensen inom professionen, även om det kan gå att 
klara arbetet ändå förutsatt att man har en tillräckligt utvecklad faktisk kompetens. 
När det gäller folkhögskollärare blir detta förhållande särskilt tydligt, eftersom det 
inte	finns	några	formella	krav	på	varken	folkhögskollärarexamen	eller	annan	lärar-
examen för att bli anställd som folkhögskollärare. Men om folkhögskollärare börjar 
ses som en profession torde det krävas att de som anställs har en folkhögskollärar-
examen. Alternativt om folkhögskollärarna skulle innefattas i en vidare lärarprofes-
sion, oberoende av skolform, skulle det åtminstone krävas att alla som anställs som 
folkhögskollärare har någon form av lärarexamen. Detta innebär med andra ord att 
så länge anställningen av folkhögskollärare är oreglerad vad gäller krav på folk-
högskollärarexamen etc. har de enskilda arbetsgivarna, folkhögskolorna och deras 
rektorer en central roll när det gäller att professionalisera folkhögskolläraryrket.

Lärares identitet eller självbild

Ett annat centralt begrepp i kartläggningsuppdraget är ”identitet”. Vi har här inte 
utgått från någon utvecklad teori kring identitetsbegreppet. utan valt att utgå från 
lärarnas självbild. Hur de ser på sig själva, sin kompetens och sitt arbete blir ut-
trycket för deras läraridentitet.

Andra undersökningar om lärare och lärares arbete

Det	finns	en	mängd	olika	undersökningar	om	lärare	och	lärares	arbete,	och	vi	kom-
mer inte att ge någon översikt över alla sådana studier här. Men vi vill ändå beröra 
ett antal studier, bland annat några dagboksbaserade tidsanvändningsundersökning-
ar som är särskilt intressanta för denna kartläggning.

Internationellt förekommer en del dagboksbaserade undersökningar av lärares 
tidsanvändning. I Sverige gjordes på 1960-talet en pionjärinsats inom området då 
Statistiska	centralbyrån	(SCB)	genomförde	en	mycket	omfattande	tidsanvändnings-
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undersökning bland lärare inom ramen för en offentlig utredning (SOU 1971:53, 
med bilagor SOU 1971:54, SOU 1971:55). Högskoleverket undersökte 2007 tidsan-
vändningen och arbetssituationen bland universitetslärare (Högskolverket, 2008), 
och den undersökningen har stora likheter med vår. Skolverket (2013a) har också 
nyligen genomfört en tidsanvändningsundersökning bland landets grundskollärare. 
Den riktar sig till ett slumpmässigt urval av grundskollärare vilka fyllde i dag-
böcker av samma typ (men inte innehåll) som i Folkbildningsrådets undersökning. 
Skolverkets dagbok avsåg endast ett dygn, till skillnad från Högskoleverkets och 
Folkbildningsrådets som båda avser en hel kalendervecka. De deltagande lärarna 
tilldelades ett slumpmässigt utvalt dygn under vårterminen 2012 och terminens 
samtliga	skoldagar	finns	representerade	i	materialet.	Skolverket	visar	i	sin	studie	
att grundskollärare undervisar lika mycket nu som innan den reglerade undervis-
ningsskyldigheten togs bort. Genomsnittligt lägger heltidsarbetande grundskollä-
rare närmare 17 timmar per vecka på undervisning (ibid., s. 81). Samtidigt har andra 
stora arbetsuppgifter tillkommit, vilket betyder att arbetet kräver mer tid än tidigare 
(ibid., s. 80). 30–40 procent av dessa lärares tid läggs på undervisning (ibid., s. 16).

För att ge perspektiv på folkhögskollärarnas arbete och tidsanvändning vore det 
värdefullt	med	en	jämförelse	med	andra	lärargrupper.	Det	finns	dock	ingen	direkt	
jämförbar statistik inom området. I ett senare avsnitt gör vi ett försök till en enkel 
jämförelse mellan resultaten från vår studie och Skolverkets, i direkt anslutning till 
våra	resultat.	Jämförelsen	haltar	dock	av	flera	skäl	och	hade	underlättats	något	om	
Skolverkets dagbok varit tillgänglig när vi konstruerade dagboken till denna studie. 
Så var dock inte fallet.

Skolverket (2013b) har på senare tid även undersökt attityderna till utbildningen 
bland	elever	och	lärare	på	sfi	(svenska	för	invandrare)	och	kommunal	vuxenutbild-
ning (komvux).2 Här är det speciellt komvuxlärarna som är intressanta med tanke 
på att de arbetar i den utbildning som i störst utsträckning motsvarar folkhögskolans 
kurser vad gäller nivå och innehåll. Studien visar bland annat att en övervägande 
majoritet av lärarna på komvux trivs med sina elever och kollegor, och känner att 
arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det relativt många som allvarligt har övervägt 
att byta arbetsplats eller rentav yrke. Lärarna bedömer oftast att de har tillräcklig 
kompetens för arbetet. Tilltron till sin kompetens är lägst när det gäller att stödja 
elever med svårigheter, men även här menar två tredjedelar att de har tillräcklig 
kompetens i mycket eller ganska hög grad. De är dock kritiska till förutsättningarna 
för att stödja elever med svårigheter. En stor majoritet av lärarna menar ändå att 

2 Skolverkets enkät till lärarna omfattade ett urval av lärare, till skillnad från vår undersökning som 
är en totalundersökning. Värt att notera är ändå att Skolverkets urval är ungefär lika stort som vår 
population av folkhögskollärare, och det bygger på motsvarande lärarregister från hösten 2011. 
Svarsfrekvensen var dessutom i båda fallen drygt 60 procent. Se vidare om vår undersökning i 
kapitlet Kartläggningens genomförande.
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kvaliteten i vuxenutbildningen är tillräckligt god och att de lyckas bra i sitt arbete. 
Slutligen har lärare med lång erfarenhet större tilltro till sin förmåga och känner sig 
mer sällan stressade. Även här kommer vi tillbaka till Skolverkets studie och gör 
några jämförelser med våra resultat i anslutning till dessa.
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2. Kartläggningens genomförande

Kartläggningen bygger på fem olika typer av data som har samlats in i fyra delstu-
dier: 

•	 intervjuer	med	folkhögskolerektorer
•	 enkäter	till	folkhögskollärare,	vilka	kompletteras	med	registerdata	om	bak-

grundsfaktorer
•	 en	tidsanvändningsundersökning	med	folkhögskollärare
•	 fokusgrupper	med	folkhögskollärare.	

Tillsammans ger de underlag för den följande resultatredovisningen och diskus-
sionen.

Följande frågeställningar, som utgår från det syfte med kartläggningen som be-
skrivits ovan, har legat till grund för datainsamlingen, analysen och redovisningen 
av resultaten:

•	 Vilka	kompetenser	anser	lärarna	och	skolledningarna	att	en	folkhögskollä-
rare bör ha – vilka kunskaper, erfarenheter, attityder, förmågor och egenska-
per samt vilken formell utbildning?

•	 Vilka	kompetenser	har	lärarna,	vilka	kompetenser	saknas	och	vilka	kompe-
tenser kommer de att behöva i framtiden? 

•	 Hur	kommer	folkbildningens	kännetecken	och	idégrund	och	verksamhetens	
huvudmän till uttryck i lärarnas arbete?

•	 Hur	hänger	skolornas	rekryteringsstrategier	och	möjligheter	till	kompetens-
utveckling samman med det kompetensbehov och den lärarprogession som 
identifieras?

•	 Vilka	förutsättningar	för	sitt	arbete	erbjuds	lärarna	i	form	av	anställnings-
villkor, utrustning, support- och stödfunktioner, arbetsmiljö och vidareut-
bildning?

•	 Vilka	uppgifter	ingår	i	lärarens	arbete?	Hur	ser	lärarprofessionen	i	praktiken	
ut inom folkhögskolan? (bearbetat från Folkbildningsrådet, 2012b)
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Intervjuer med rektorer

Kartläggningen inleddes med telefonintervjuer med 15 rektorer från olika folk-
högskolor, och de genomfördes under november och december 2012. Rektorerna 
valdes utifrån den typ av skola de var rektor för. Syftet var att uppnå en jämn ba-
lans mellan olika typer av skolor, såsom stora och små skolor, skolor i stad och på 
landsbygd, offentligägda skolor och rörelseskolor samt skolor med mest allmän 
kurs respektive mest särskild kurs. Denna ambition uppfylldes väl då de utvalda 
skolorna täckte in dessa olika kriterier och det rådde en relativt jämn balans mellan 
olika sorters skolor. 

I intervjuerna ställdes frågor om vilka kunskaper, erfarenheter, egenskaper och 
förmågor rektorerna ansåg att lärarna bör ha. Vidare frågade vi om rektorerna upp-
levde att folkbildningens idégrund och huvudmannens mål med verksamheten kom 
till uttryck i lärarrollen. Vi undersökte även om rektorerna ansåg att lärarrollen har 
förändrats, om de trodde att lärarrollen skulle komma att förändras i framtiden och 
i vilken utsträckning de ansåg att lärarna levde upp till den önskvärda lärarrollen. 
Slutligen ställdes frågor om rektorernas inställning till rekryteringsstrategier och 
kompetensutveckling.	 Intervjufrågorna	anknöt	 alltså	direkt	 till	flera	av	kartlägg-
ningens frågeställningar. 

Intervjuerna genomfördes som nämnts via telefon och intervjuaren antecknade 
svaren, och när alla intervjuer var gjorda påbörjades arbetet med att bearbeta mate-
rialet.	Intervjuaren	strukturerade	och	analyserade	då	intervjusvaren	och	identifiera-
de generella mönster och trender. Därefter skrevs en sammanhängande text baserad 
på intervjuernas olika delfrågor och teman. I denna rapport redovisas resultaten 
under respektive tema, i anslutning till resultaten från enkäterna och fokusgrup-
perna med lärare.

Enkät till folkhögskollärare

Nästa del av kartläggningen är en enkät som fokuserar på frågor kring folkhög-
skollärares arbetsvillkor, kompetens, kompetensbehov och kompetensutveckling. 
Datainsamlingen	genomfördes	av	SCB	i	form	av	en	postenkät,	men	det	fanns	även	
en webbaserad enkät för dem som föredrog en sådan (se bilaga).

Enkäten riktade sig till all personal inom folkhögskola som helt eller delvis ar-
betar	med	undervisning.	Urvalsramen	skapades	med	hjälp	data	från	SCB:s	register	
över personal inom folkhögskola för oktober 2011 (när undersökningen genom-
fördes hade registret inte hunnit uppdateras till situationen i oktober 2012). Helt 
tjänstlediga personer togs bort och endast personal som arbetat med undervisning 
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och pedagogiskt arbete togs med. Urvalsramen var 2 599 personer, och samtliga 
ingick i urvalet. 

Urvalsramen avsåg alltså förhållandet i oktober 2011 medan undersökningen 
genomfördes i januari 2013. Det innebar att ett antal lärare i registret hade slutat 
eller övergått till någon annan verksamhet, och de ingick därmed inte längre i un-
dersökningspopulationen. De utgör så kallad övertäckning. Samtidigt har nya lärare 
tillkommit utan att kunna bli inkluderade i undersökningen och de utgör så kallad 
undertäckning. 

Efter ett utskick och två påminnelser hade 1 561 personer, det vill säga 60 pro-
cent, besvarat enkäten. Av de 1 561 svarande lämnade 217 personer uppgifter som 
gör dem till övertäckning. Med hjälp av uppdateringen av registret till oktober 2012 
har undertäckningen senare kunnat uppskattas till 525 personer. Övertäckningen 
har på samma sätt uppskattats till 243 personer.

Svarsandelen kan variera mellan olika grupper av lärare, vilket kan leda till 
bortfallsfel i skattningarna. I undersökningen är denna variation mellan grupper 
dock inte särskilt stor men för att ytterligare minska risken för fel av denna typ har 
uppräkningsvikterna kalibrerats. 

I	den	tekniska	rapporten	finns	en	utförlig	teknisk	beskrivning	av	undersökning-
en medan kalibreringsrapporten redovisar en bortfallsanalys samt principerna för 
kalibreringen och utfallet av den.3

Undersökningen bygger inte på ett statistiskt sannolikhetsurval av lärare, och 
därför	finns	ingen	grund	för	att	beräkna	konfidensintervall.	Samtliga	lärare	ombads	
delta i undersökningen.

För att möjliggöra jämförelser mellan olika kategorier av lärare kompletterades 
enkätdata med registerdata om lärarnas bakgrund. De bakgrundsdata som har an-
vänts ger information om

•	 kön
•	 ålder,	grupperat
•	 antal	tjänsteår,	grupperat
•	 typ	av	lärarutbildning
•	 huvudsakligen	allmän	eller	särskild	kurs
•	 undervisning	av	internatdeltagare
•	 offentlig-	eller	rörelseägd	folkhögskola
•	 H-region	(typ	av	kommun)
•	 utländsk	respektive	svensk	bakgrund	och	födelseland,	grupperat.

3 Den tekniska rapporten och kalibreringsrapporten är publicerade som elektroniska dokument på 
www.folkbildning.se/att-vara-folkhogskollarare.
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I denna rapport redovisas svarsfördelningen i gruppen lärare som helhet i form av 
diagram samt i den löpande texten. I rapporttexten tar vi även upp utvalda jämfö-
relser mellan olika kategorier av lärare.4

Tidsanvändningsundersökning

Inom ramen för projektet har vi även gjort en tidsanvändningsundersökning. Den 
riktar sig till en grupp folkhögskollärare och syftar till att ge en bild av hur folkhög-
skollärares arbetsvecka ser ut i fråga om arbetes innehåll, omfattning och förlägg-
ning.

Urvalet av lärare är inte ett sannolikhetsurval i vanlig mening. Vi kontaktade 
rektorer för ett stort antal folkhögskolor med olika inriktning, olika huvudmän och 
i skilda delar av landet, via e-post och telefon. De ombads förmedla kontakt med 
en	eller	flera	lärare	som	var	villiga	att	delta	i	undersökningen.	Många	rektorer	såg	
positivt på förfrågan medan andra var mer negativa. Sammanlagt kontaktade vi 
cirka 180 lärare och frågade om de ville delta i undersökningen.

Folkhögskollärarna uppmanades att föra dagbok under en vecka, antingen vecka 
4 eller 5 år 2013. Båda veckorna bedömdes rimligt representativa ur arbetssynpunkt 
och var i varje fall inte avvikande på något särskilt sätt.

Datainsamlingen	genomfördes	av	SCB	i	form	av	en	tidsdagbok	(se	bilaga)	som	
innehåller ett 20-tal arbetsrelaterade aktiviteter (se avsnittet Folkhögskollärarnas 
arbete).	Genom	att	dra	streck	i	en	matris	fick	lärarna	ange	vilka	aktiviteter	de	ut-
förde, under hur lång tid (räknat i 15-minutersperioder, under kväll och natt 30-mi-
nutersperioder) och vid vilken tidpunkt. Metoden är välbeprövad och har använts 
inom forskning och av nationella statistikbyråer. Rent generellt kan man konstatera 
att kronologisk registrering av aktiviteter i tidsdagböcker, det vill säga den typ av 
ansats som tillämpades här, är det enda realistiskt genomförbara sättet att samla in 
tillförlitlig information om tidsanvändning (Juster & Stafford, 1991).

Dagböckerna skickades ut till cirka 180 lärare, varav hälften genomförde dag-
bokföringen	och	skickade	in	sina	dagböcker	till	SCB.	SCB	överförde	därefter	in-
formationen	 till	 datafiler.	En	 påminnelse	 gick	 ut	 till	 samtliga	 lärare	 eftersom	vi	
inte samlade in någon information om vilka lärare som redan hade skickat tillbaka 
ifyllda dagböcker. Det insamlade materialet blir därmed fullständigt anonymiserat. 
För att få viss information om vilka kategorier lärarna tillhör ställdes i dagboken 
frågor om:

4 Diagram som visar samtliga fördelningar av svar utifrån olika kategoriseringar av lärarna är publi-
cerade som elektroniska dokument på www.folkbildning.se/att-vara-folkhogskollarare.
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•	 kön
•	 ålder,	grupperat
•	 antal	tjänsteår,	grupperat
•	 hel-	eller	deltidsanställning
•	 typ	av	lärarutbildning
•	 huvudsakligen	allmän	eller	särskild	kurs
•	 undervisning	av	internatdeltagare
•	 offentlig-	eller	rörelseägd	folkhögskola.

Dessutom	fick	lärarna	ange	om	dagboksveckan	var	en	normal	eller	onormal	arbets-
vecka. 

Det	datamaterial	som	finns	tillgängligt	för	bearbetning	och	beskrivning	består	
av 658 dagboksdagar som representerar 94 folkhögskollärare. Eftersom lärarurvalet 
inte är ett sannolikhetsurval går det inte att generalisera resultaten till populationen 
folkhögskollärare på basis av statistisk teori, och därmed kan vi inte heller dra några 
slutsatser som gäller alla lärare. Trots det kan resultaten ge en hygglig bild av folk-
högskollärarnas arbetssituation. 

Sammansättningen av den grupp lärare som deltog i undersökningen överens-
stämmer inte med populationens på en del punkter. Manliga lärare är underrepre-
senterade med 12 procentenheter och kvinnliga överrepresenterade i motsvarande 
mån. Unga lärare (upp till 45 år) är överrepresenterade med 10 procentenheter. 
Lärare vid rörelseägda skolor är underrepresenterade med 13 procentenheter. 10 
procentenheter	fler	 lärare	har	 internatelever	 i	sina	grupper,	och	5	procentenheter	
färre har upp till fem års erfarenhet som folkhögskollärare. Andelen folkhögskol-
lärare och andelen som huvudsakligen undervisar i särskild kurs är densamma. Den 
grupp lärare som deltog i tidsanvändningsundersökningen är således i högre grad 
kvinna, under 45 år, lärare vid offentligägd skola, lärare med internatdeltagare och 
har i mindre utsträckning kort erfarenhet som folkhögskollärare.

Om urvalet vore ett sannolikhetsurval skulle skattningarna vara behäftade med 
ett	slumpfel	som	uttrycks	i	ett	så	kallat	konfidensintervall.	Storleken	på	detta	kon-
fidensintervall	avgör	hur	stor	skillnaden	mellan	två	skattningar	behöver	vara	för	att	
vara statistiskt säkerställd. Små urval ger stora slumpfel och tvärt om. Det går dock 
inte att beräkna några slumpfel för resultaten som redovisas här.

Många resultat presenteras som skenbart exakta, till exempel att den genom-
snittliga arbetstiden uppgår till 47 timmar och 23 minuter per vecka (tabell 1). Det 
gäller enbart den undersökta gruppen. Med tanke på bland annat gruppens struktur 
och diskussionerna i fokusgrupperna (se nedan) hoppas vi att storleksordningen 
även gäller hela gruppen folkhögskollärare, även om den precisa uppgiften (dvs. 47 
timmar och 23 minuter) inte gör det.



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning26

Vår hypotes är alltså att resultaten ger en god bild av folkhögskollärarnas arbets-
situation. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet och ska inte övertolkas. Man 
ska alltså inte utgå ifrån att små skillnader i tid och andelar (procent) har någon 
reell betydelse. 

Fokusgrupper med folkhögskollärare

Som ett komplement till tidsanvändningsundersökningen, enkätundersökningen 
och rektorsintervjuerna genomförde vi även två fokusgruppsintervjuer med sam-
manlagt 15 folkhögskollärare. De deltagande lärarna valdes ut för att få en så re-
presentativ bild som möjligt med olika kategorier av lärare representerade. De 15 
lärarna innefattade både kvinnliga och manliga lärare, lärare på både allmän kurs 
och särskild kurs – yrkesinriktad såväl som estetisk – samt lärare med olika lång 
erfarenhet av att arbeta som folkhögskollärare.

Fokusgrupperna utgick från följande frågeställningar:
•	 Hur	ser	lärarnas	arbetssituation	ut	under	vårterminen	år	2013?
•	 Varför	ser	lärarnas	situation	ut	som	den	gör?
•	 Vilka	konsekvenser	får	lärarnas	arbetssituation?	
•	 Hur	kan	man	förbättra	lärarnas	arbetssituation?

Samtalen i fokusgrupperna dokumenterades både skriftligt och dessutom med ljud-
inspelningar. Anteckningarna från samtalen stämdes efteråt av mot och komplet-
terades utifrån inspelningarna. Det skriftliga materialet bearbetades sedan genom 
att vi sammanställde materialet från båda grupperna under de teman som redovisas 
i denna rapport, så att resultaten ger en samlad bild av svaren från båda grupperna.

Lärarna	i	fokusgrupperna	fick	även	ta	del	av	vissa	resultat	från	tidsanvändnings-
undersökningen, som underlag för samtalet kring lärarnas arbetssituation. Resulta-
ten väckte ingen förvåning, snarare tvärtom, vilket stärker vår uppfattning att resul-
taten från den delstudien ger en rimlig bild av folkhögskollärarnas arbetssituation.
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3. Resultat

Denna rapport handlar om hur det är att vara folkhögskollärare. Detta innefattar 
bland annat förutsättningarna för arbetet, olika behov av kunskap och kompetens, 
i vilken utsträckning lärarna kan anses vara professionella lärare, hur man relaterar 
till folkbildningens idégrund och folkhögskolornas huvudmän, och inte minst hur 
man som folkhögskollärare använder sin tid.

658 dagar i folkhögskollärares liv –  
en av alla dagar

Folkhögskollärarens arbete består av en mängd olika arbetsuppgifter – vissa åter-
kommer regelbundet medan andra kan dyka upp på ett oförutsägbart sätt. Detta gör 
att	det	kan	finnas	en	viss	rutin	i	arbetet,	samtidigt	som	den	ena	dagen	aldrig	är	den	
andra helt lik. Vi kommer längre fram att redovisa en sammanställning över hur 
totalt 658 dagar i folkhögskollärares liv ser ut, vad lärarna ägnar sin tid åt under ar-
betsdagen och -veckan. Men som utgångspunkt för våra resultat om lärarnas arbete, 
arbetsvillkor	och	kompetens	inleder	vi	med	en	fiktiv	men	realistisk	berättelse	om	
hur en av alla dessa arbetsdagar skulle kunna se ut.

Resan till skolan är dagens första planeringstid. Visserligen är det inte 
schemalagd arbetstid, men man kan inte låta bli att tänka på det som ska 
göras. Undervisning, gårdagens datorkrångel, samtalet med deltagaren 
som har för hög frånvaro. Allt ligger kvar och pockar på uppmärksamhet 
när jag är på väg in i den här speciella världen igen. Det gör resan till en 
del av arbetsdagen.

En halvtimme ensam på arbetsrummet innan de andra kommer, kol-
legorna, är värdefull. Utan att störas av telefon eller andras samtal hinner 
jag mejla om mötet i eftermiddag med planering för schemaändringar.

Vi sitter flera i samma arbetsrum och det är ofta en fördel. Alltid kan 
man snabbt planera tillsammans eller informera varandra om något som 
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hänt. Samtidigt kan det vara påfrestande att inte kunna få behövlig tystnad 
vid förberedelser eller en stunds ensamhet då man helt enkelt behöver låta 
tankarna få ro och få några ögonblick för reflektion. Men samarbetet är 
gott och stämningen är trivsam. Att det tekniska inte alltid fungerar är 
däremot något som kan skapa irritation. Skrivaren, till exempel, måste 
fungera perfekt. Utskrifterna i går blev sämre och sämre. Jag går till för-
rådet i en annan byggnad och hämtar en ny patron till skrivaren, byter 
toner, lägger tillbaka den gamla i kartongen och går tillbaka med den 
direkt. Rutinerna är viktiga för att allt ska flyta.

Åter tillbaka vid skrivbordet plockar jag fram böcker och papper för 
det första undervisningsblocket. Telefonen ringer i alla fall, expeditionen 
meddelar att en kursdeltagare har sjukanmält sig. Jag tackar för informa-
tionen och fortsätter med planeringen. Avbrott i tankarna, man jag hittar 
vad jag söker och känner mig klar att börja med det nya avsnittet i svenska 
jag har planerat för allmänkursen.

Nu kommer en kollega, hälsar och småpratar lite. Den kontakten bru-
kar ofta utmynna i en kort avstämning, information om någon kursdelta-
gare, diskussion om något problem som ligger kvar från i går. Vi nämner 
mötet som är inplanerat på eftermiddagen, angående schemaändring. 
Vilka ska delta? Jag mejlar till flera av allmänlärarna som kan tänkas ha 
idéer om det tema som ska genomföras. En liten suck över möten, i och för 
sig nödvändiga, men de tar tid från planering inför nästa dags lektioner.

Det knackar på dörren och en av mina kursdeltagare kikar in och kli-
ver på. Han ska till tandläkaren. Han har tandvärk och har inte sovit på 
hela natten. Vi pratar några minuter om hur han mår och vad han ska 
göra. Han har fått tid för besök men måste ta en buss som går långt innan, 
för att hinna. Vi gör upp en plan för hur han ska komma ifatt med det 
kursavsnitt han nu missar och jag antecknar i pärmen för att inte glömma 
det. Han går tillbaka till sitt rum på internatet.

Det är dags att gå till första lektionen för dagen. Klassrummet för 
denna grupp ligger på ett annat våningsplan och jag förflyttar mig dit. På 
vägen möter jag personal som jobbar med internatet. Hon informerar mig 
om kommande möte med det internathus hon ansvarar för. Flera från den 
grupp jag har kursansvar för bor där.

Jag är försenad. Springer till klassrummet och sätter igång med lek-
tionen. De flesta är på plats. Vi småpratar några minuter för att komma 
igång. Lite sömnigt är det och då gäller det för mig att få upp energin i 
rummet. Ofta finns frågor eller kommentarer till något som hänt. Det kan 
gälla försenade bussar, internatboendet eller att någon är sjuk.
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Det knackar på dörren och ett par eftersläntrare kommer. Sen är det 
dags att sätta igång på allvar, och efter en stund är whiteboardtavlan fylld 
med punkter med fakta och frågeställningar. I religionskursen håller vi nu 
på med världsreligionerna. Religionernas syn på livets mening är en out-
tömlig fråga. Vi diskuterar kring vad mening betyder. Trots att det är tidigt 
på dagen är många engagerade och det blir en livlig diskussion med många 
synpunkter och tankar. Jag delar ut papper med uppgifter som hör ihop 
med temat vi jobbar med, och alla sätter igång. Det flyter på, jag går runt 
och ser till så ingen blir sittande med frågetecken om hur man ska göra.

En kort paus är ett tillfälle att få lite luft och jag hinner prata enskilt 
med ett par av deltagarna. Frågor vi talade om förra veckan har löst sig. 
Vi är nöjda tillsammans. Jag får dela deras tillfredsställelse.

Efter paus blir det mer rörelse i rummet, flera byter plats och börjar 
jämföra sina uppgifter och hur man tänkt. Kaffet börjar locka. Vi plockar 
ihop papper och skolans datorer som finns i rummet stängs av. Energispa-
rande har vi diskuterat många gånger.

Dags för förmiddagens fikapaus. Deltagarna har fika i elevcaféet, och 
när jag passerar förbi kön till kaffeautomaten hälsar jag på en tjej från 
en annan kurs som jag ledde förra veckan. Hon frågar efter uppgifter hon 
missat. Jag lovar att ta fram dem och hon kan komma och hämta det sena-
re under dagen. Vid förmiddagskaffet är det också planeringstid. Lärarna 
träffas i matsalen och pausen mellan lektioner är intensiv, samtidigt med 
kaffe pågår flera möten. Det är då alla vet att man får tag på varandra. 
Papper och almanackor ligger bland assietter och kaffemuggar. Det ska 
komma studiebesök, vem tar hand om det? Café och öppen kväll på tors-
dag behöver lärare som hjälper till, det ska finnas scen, mikrofoner, kaffe – 
och vem ställer upp och bakar muffins tillsammans med deltagare så man 
har något tilltugg? Rektor informerar om nästa pedagogmöte. Två lärare 
åtar sig att förbereda diskussionsfrågor till det. Kaffepausen går fort och 
det sista sväljer jag i farten, åter på väg till lärarrummet och nästa lektion.

Nu har jag en annan grupp och börjar med att rekapitulera vad vi gjor-
de förra lektionen. Den här gången ska vi göra en kort utflykt under lek-
tionstid, temat är ett samarbete mellan ämnen och nu är det både svenska 
och lokal historia. Två av kursdeltagarna var sjuka förra lektionen och 
efter genomgång hur man individuellt ska gå vidare sitter jag med de två 
och går igenom uppläggningen av uppgifter igen. Jag har lyckligtvis extra 
kopior av uppgifterna, och flera vill ha, de har glömt att ta med eller tap-
pat bort sina papper.

Vi avbryter och promenerar till hembygdsgården i byn i närheten. På 
vägen har man tillfälle att prata mera informellt. Det ger en lättsam kon-
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takt som fördjupar gemenskapen i gruppen. Väl framme möter vi en man 
från hembygdsföreningen som jag har avtalat tid med. Han guidar oss 
runt. Alla verkar intresserade och det blir bra samtal med frågor. Lun-
chen hägrar. Vi går snabbt tillbaka och hinner avsluta och sammanfatta 
lektionspasset i klassrummet.

Matsalen är en samlingsplats och deltagarna äter alltid lunch tillsam-
mans. Det är en del av det gemensamma livet på folkhögskola. Jag väntar 
några minuter så att kön ska minska, men som vanligt hinner man prata 
med några i väntan på sin tur. En kursdeltagare som varit sjuk hejar och 
jag frågar om han är frisk igen. Jag slår mig ner med tallrik och bestick 
vid ett bord där både lärare och deltagare redan är igång med ett intensivt 
samtal samtidigt som de äter. Vad hände på studiebesöket? Konstkursen 
har varit på museet i stan och berättar livfullt om utställningen. När jag 
ätit färdigt tar jag en snabbtur till biblioteket och lånar ett par böcker som 
jag ska använda vid morgondagens lektion.

Eftermiddagen är lektionsfri för min del. Jag får tid att tänka framåt, 
hur resten av veckan ska läggas upp. Jag beställer böcker till kursen jag 
går på fritiden, fortbildning i mitt ämne. Det mesta av kursens uppgifter 
får jag ta tag i på helgerna.

Eftermiddagens kaffepaus blir ett långt samtal eftersom jag träffar en 
kursdeltagare som har många frågor om sina studier och tankar på vad 
som ska komma härnäst. Högskoleprov, hur går det till, ansökningar till 
andra skolor, betyg och kvoter att söka in på. Samtalet visar sig handla 
om mycket mer än ansökningar, och jag lovar att kolla om det finns tid hos 
kuratorn. Jag måste avbryta och vi bestämmer en ny tid för att träffas. 
Ibland känner man av kunskapsbristen när det gäller hälsoproblem och 
andra svårigheter som deltagare bär med sig. Här skulle vi lärare behöva 
en del fortbildning, vilket inte är så lätt att få in tidsmässigt.

Sen eftermiddag och dags för ett inplanerat möte. Lärarna som deltar 
och studierektorn tar plats i ett nu tomt klassrum. Planeringen för schemat 
flyter på med idédiskussion och så småningom många allmänna frågor 
kring kurser och deltagare, som det ofta brukar bli när man sitter några 
stycken tillsammans. Tiden går och flera måste gå till annat. Konstlä-
rare har inplanerat workshop, andra ska bege sig hemåt. Jag sitter kvar i 
det nu tysta arbetsrummet och läser igenom och kommenterar inlämnade 
uppgifter.

Resan hem i bilen är en avkoppling, Tystnaden är vilsam, även om 
skoldagen pågår i mitt huvud. Efter ett par timmars paus hemma med 
olika privata, praktiska göromål sätter jag mig vid skrivbordet och datorn. 
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Planering och förberedelser inför nästa dags lektion. Tittar också en stund 
på uppgifterna i fortbildningskursen.

Det ringer. En okänd yngre man frågar om ansökningstider och kurs-
planer. Han funderar på att söka till en av skolans kurser nästa läsår 
och har sett information på hemsidan. Nu ringer han mig som anges som 
kontaktperson. Det är ett trevligt samtal med en positiv person och jag 
känner mig nöjd med att jag kan ge upplysningar som stöttar hans planer.

Klockan är mer än läggdags. Helgen kommer att innehålla flera tim-
mars jobb, det inser jag redan nu. Förutom fortbildningen gäller det att 
planera på längre sikt för den nya grupp jag ska ha, en kortkurs med ett 
antal träffar under terminen.

Vad behöver folkhögskollärare kunna?
Efter denna inblick i arbetet som folkhögskollärare inleder vi resultatredovisningen 
med att ge en bild av den kunskap och kompetens som lärare och rektorer anser att 
folkhögskollärare behöver ha. Det handlar både om hur man ser på formell kompe-
tens i form av lärarutbildning och annan utbildning, och om vilka faktiska kunska-
per och kompetenser man utifrån sina erfarenheter ser är viktiga i arbetet.

Lärarnas perspektiv utifrån enkäten

Vi tar först upp lärarnas perspektiv på vad folkhögskollärare bör kunna och vilken 
utbildning de bör ha, utifrån svaren på enkäten.

Diagram 1. Lärarnas bedömning av betydelsen av lärarutbildning samt utbildning och 
yrkeserfarenhet inom ämnet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

… högskoleutbildning inom 
sitt ämne/område

… annan utbildning inom sitt 
ämne/område

… yrkeserfarenhet inom sitt 
ämne/område

… folkhögskollärarutbildning

… lärarutbildning av något 
slag

n Mycket viktigt     n Ganska viktigt     n Ganska oviktigt     n Mycket oviktigt     n Ingen uppfattning

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Hur viktigt anser du det vara att en folkhögskollärare har …
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Enligt diagram 1 anser knappt 60 procent att det är mycket eller ganska viktigt att 
lärarna har folkhögskollärarutbildning, vilket bör jämföras med att det endast är 23 
procent av lärarna som faktiskt har sådan examen i dag. Drygt 80 procent anser att 
det är mycket eller ganska viktigt att lärarna har något slags lärarutbildning. Även 
detta bör jämföras med att 65 procent faktiskt har något slags lärarexamen i dag.

Allra viktigast anser man det vara med yrkeserfarenhet från sitt ämne eller om-
råde, men nästan lika många anser att det är viktigt med utbildning inom ämnet eller 
området. Mer än 40 procent anser att det är mycket viktigt med högskoleutbildning 
i sitt ämne och mer än 80 procent att det är mycket eller ganska viktigt med sådan 
utbildning.

Det	finns	vissa	skillnader	och	likheter	mellan	olika	grupper	när	det	bland	annat	
gäller lärarnas inställning till utbildningsbakgrund. Kvinnor, äldre lärare och lärare 
på allmän kurs tycker det är viktigare med högskoleutbildning inom ämnet. Sådan 
ämnesutbildning är även viktig för de som har en lärarutbildning, och speciellt 
för de som har annan lärarutbildning än just folkhögskollärarutbildning. Däremot 
anser inte de med annan högskoleutbildning än lärarutbildning att det är lika bety-
delsefullt med högskoleutbildning inom ämnet. Annan utbildning i ämnet än från 
högskolan är viktigare för de lärare som själva har en sådan utbildning från annat 
håll och för lärare som undervisar på särskild eller kort kurs. Vidare är yrkeserfa-
renhet inom ämnet viktigare för dem med en annan utbildning än lärarutbildning 
– från högskolan eller från annat håll – samt för dem som undervisar på särskild 
eller kort kurs. Folkhögskollärarutbildning uppfattas som viktigare bland kvinnor, 
bland äldre och mer erfarna lärare och bland lärare på allmän kurs. Och givetvis 
speciellt bland dem som har en sådan utbildning själva. Att lärarna har någon form 
av lärarutbildning är även det viktigare för kvinnor, för de mer erfarna, för dem på 
allmän kurs och bland dem som har folkhögskollärarutbildning, men speciellt bland 
dem som har en annan lärarutbildning.

Den kunskap och kompetens som lärarna värderar högst (se diagram 2) är kun-
skap i hur man lägger upp och genomför undervisning samt kunskap i sitt undervis-
ningsämne. Därefter är det viktigast att kunna få deltagarna att fungera tillsammans 
i gruppen och att kunna motverka mobbning och annan kränkande behandling. 
Andra områden som bedöms som viktigare än de övriga är att kunna upptäcka 
och stödja deltagare som behöver särskilt stöd, att kunna hantera etiska dilemman, 
att kunna undervisa vuxna, att göra kunskapsbedömningar och att kunna individu-
alisera.	I	ett	mellanläge	finns	kunskaper	om	att	hantera	situationer	där	olikheter	i	
språk skapar problem. Kompetenser som bedöms som mindre viktiga handlar om 
att kunna undervisa utanför skolan, att kunna utveckla nya kurser och utbildningar 
och om förväntningar från huvudmannen, Folkbildningsrådet och staten. Kunskap 
för att undervisa på distans anses vara minst viktigt av alternativen, tillsammans 
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Diagram 2. Lärarnas bedömning av folkhögskollärares behov av kunskap och kompetens

med kunskap om aktuell forskning om folkhögskola och folkbildning samt kunskap 
om utbildning i gymnasieskola och vuxenutbildning.

När det gäller kunskap och kompetens i undervisningsämnena ser lärare med 
annan lärarexamen och lärare som undervisar på särskild kurs det som något mer 
viktigt än andra. Det är alltså färre folkhögskollärarutbildade lärare än lärare med 
annan lärarexamen som uppfattar kompetens i ämnet som viktigt, vilket kan bero på 
att folkhögskollärare har ett folkbildningsmässigt perspektiv och därmed en annan 
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syn på vad som är det centrala i folkhögskollärararbetet. Lärare på allmän kurs ser 
också kunskap i ämnet som mindre viktigt än lärare på särskild kurs, och det kan 
handla om att allmänkurslärarna har en hel del elevsociala kontakter och en helhets-
syn på behov. I denna helhetssyn är själva ämnena bara en del, om än viktig, och 
andra aspekter av läraryrket anses lika viktiga eller viktigare.

Enligt lärare med folkhögskollärarutbildning är det mycket viktigt med kunskap 
om aktuell forskning om folkhögskola och folkbildning, vilket troligen beror på 
att dessa lärare har utvecklat sådan kunskap under sin lärarutbildning och därför 
har fått ett större intresse för forskningen. Vidare uppfattar lärare på offentligägda 
skolor att kunskap om folkbildningsforskning är något viktigare än vad lärare på 
rörelseskolor gör. En möjlig anledning är att lärare på rörelseskolor har ett större 
intresse för huvudmannens område än för folkbildningsforskning. Det är också så 
att lärare på allmän kurs uppfattar kunskap om aktuell forskning som viktigare än 
vad lärare på särskild kurs gör. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att lärare på 
särskild kurs är mer intresserade av sina specialområden.

Något	fler	av	lärarna	i	storstäder	lägger	vikt	vid	kunskap	och	kompetens	för	att	
hantera situationer när olikheter i språk skapar problem. Även de som arbetar på 
externatskolor, har folkhögskollärarexamen eller undervisar på allmän kurs lyfter 
fram detta i högre grad än andra. Detta kan troligtvis förklaras med att dessa lärare 
möter	fler	deltagare	med	olika	bakgrunder,	fler	personer	med	annan	bakgrund	än	
svensk,	och	fler	deltagare	som	har	en	splittrad	skolgång	bakom	sig	–	förutsättningar	
som	kan	tänkas	resultera	i	språkproblem.	Kanske	är	det	fler	lärare	med	folkhögskol-
lärarutbildning som arbetar på dessa skolor och på allmän kurs, vilket i så fall kan 
förklara varför en högre andel av dessa lärare uppfattar kunskap och kompetens för 
att hantera språkolikheter som viktigt.

Kunskap för att bedöma den enskildes kunskapsnivå och utveckling lyfts i högre 
grad fram av kvinnor, av lärare på allmän kurs och av lärare som inte har folkhög-
skollärarexamen. Troligen är det dessa grupper som arbetar mest på allmän kurs och 
har behörighetsgivande ämnen.

Det	är	betydligt	fler	av	lärarna	i	glesbygd	som	betonar	vikten	av	kunskap	om	dis-
tansundervisning. Detta beror antagligen på att distansundervisning är mer aktuell 
på	skolor	utanför	storstadsregionerna	och	att	det	finns	fler	distansutbildningskurser	
där. De äldsta lärarna ser också distansundervisningskunskap som viktigare än vad 
andra gör, vilket skulle kunna bero på att de upplever sig behöva mer teknikkun-
skap.

Kunskap och kompetens för att utveckla nya kurser betonas mer av äldre lärare 
än yngre. Detta kan bero på att de äldre lärarna har varit med länge och kan sin 
skola. Det krävs nya kurser för att utveckla verksamheten och de som har lång 
erfarenhet kan tänkas ha det största intresset och de bästa förutsättningarna för att 
delta i detta arbete. 
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Lärare på allmän kurs betonar vikten av att ha kompetens om utbildning inom 
gymnasieskola och vuxenutbildning, i större utsträckning än lärare på särskild kurs. 
Anledningen till detta är rimligtvis att det är lärare på allmän kurs som undervisar i 
gymnasieämnen, och som därmed behöver denna kunskap. 

Behovet av kunskap och kompetens om de förväntningar skolans huvudman har 
på verksamheten tas främst upp av dem som har arbetat längre tid på skolan och 
de som arbetar på offentligägda skolor. Lärare med längre tjänstgöring på skolan 
har mer kunskap om och erfarenhet av huvudmannens inriktning och är kanske 
mer lojala, intresserade och indragna i projekt eller uppdragsutbildningar. Det är 
mer oväntat att lärare som arbetar på rörelseskolor inte lägger särskilt stor vikt vid 
kunskap om huvudmannens förväntningar, vilket man hade kunnat vänta sig med 
tanke	på	att	dessa	förväntningar	torde	vara	mer	ideologiskt	profilerade	här	än	på	de	
offentligägda skolorna..

Lärare på allmän kurs uppfattar kunskap om Folkbildningsrådets förväntningar 
som något viktigare än vad lärare på särskild kurs gör. Troligtvis är det en högre 
andel av lärarna på allmän kurs som lyfter fram denna kunskap eftersom de har 
många deltagare som berörs av till exempel regler för omdömessättning och annan 
information från Folkbildningsrådet.

När	det	gäller	statens	förväntningar	på	verksamheten	är	det	något	fler	lärare	på	
offentligägda skolor och i glesbygd som anser att sådana kunskaper är viktigt. Kan-
ske talas det mer om statens fyra mål på offentligägda skolor, medan rörelseskolor 
har de egna rörelsemålen som tydligare mål. Skolor i glesbygd är kanske mer med-
vetna om statens förväntningar på grund av sina ekonomiska förutsättningar och 
problem	med	elevunderlag.	Det	är	också	fler	äldre	lärare	som	ser	kunskap	om	sta-
tens förväntningar som viktig, vilket antyder att detta kan vara en generationsfråga. 
Vidare är det en jämförelsevis hög andel av lärarna som inte har någon uppfattning 
i frågan, och därmed verkar statens förväntningar inte vara en så angelägen fråga 
för lärarna.

Olika lärarkategorier lyfter fram olika delar av lärarkunskapen
Sammanfattningsvis anser lärare med annan lärarexamen och lärare på särskild kurs 
att kunskap i undervisningsämnena är något viktigare än vad andra gör. Folkhög-
skollärarutbildade lärare ser kunskap om aktuell forskning kring folkhögskola och 
folkbildning som mycket viktig, och lärare på offentligägda skolor och allmän kurs 
betonar	denna	kunskap	i	högre	grad	än	andra.	Något	fler	av	lärarna	i	storstäder,	på	
externatskolor och på allmän kurs samt lärarna med folkhögskollärarexamen anser 
att det är viktigt med kompetens för att hantera situationer när olikheter i språk ska-
par problem. Kunskap för att bedöma den enskildes kunskapsnivå och utveckling 
betonas mer av kvinnor, lärare på allmän kurs och lärare med annan lärarexamen. 
Lärarna i glesbygd och de äldsta lärarna lyfter fram vikten av kunskap om dis-
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tansundervisning, medan kompetens för att utveckla nya kurser anses viktigare av 
äldre lärare än yngre. Lärare på allmän kurs betonar vikten av att ha kompetens 
om utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Behovet av kunskap om 
huvudmannens förväntningar understryks av lärare som har arbetat länge på sko-
lan och av lärare på offentligägda skolor. För lärare på allmän kurs är kunskap om 
Folkbildningsrådets förväntningar något viktigare än för lärare på särskild kurs. 
Kunskap om statens förväntningar uppfattas i något högre grad som viktigt av lärare 
på offentligägda skolor, lärare i glesbygd och äldre lärare. Statens förväntningar 
tycks dock inte vara en högprioriterad fråga för lärarna.

Vad folkhögskollärare behöver ha med sig enligt 
rektorerna

Vi går nu över till att redovisa vad folkhögskolerektorerna anser att lärarna behöver 
ha med sig i form av kunskap, kompetens och utbildning. Under intervjuerna med 
rektorer diskuterades ett antal olika kompetensområden och vad lärarna behöver 
kunna inom dessa. 

Ämneskunskap och pedagogisk kunskap
Alla rektorer betonar att ämneskunskap och pedagogisk kunskap är viktigt. ”Det 
viktiga är dock inte kunskaperna i sig utan vad man gör med dem, hur man gör dem 
till lärande”, säger en rektor. Framför allt på allmän kurs anses lärarna behöva ha 
stor kunskap om människor som individer och i grupp, och en villighet att utveckla 
pedagogiska metoder. Vissa rektorer understryker att det är viktigt att ha kunskap 
i metodik och pedagogik för vuxna. En åsikt som framkommer är att den pedago-
giska förmågan är ännu viktigare än ämneskunskapen eftersom den sistnämnda 
förändras;	det	viktigaste	är	att	läraren	ser	var	individen	befinner	sig	i	den	pedago-
giska processen.

Alla rektorer är överens om att lärarna behöver ha någon form av utbildning i 
ämneskunskaper	och/eller	pedagogik.	De	flesta	menar	att	denna	utbildning	bör	eller	
måste vara en lärarutbildning, men för en del räcker det med att läraren har påbörjat 
och går en lärarutbildning. Andra rektorer tycker inte att det är nödvändigt med 
någon lärarexamen utan att det går lika bra om läraren har grundläggande kunskap 
i	ett	eller	flera	ämnen	på	akademisk	nivå,	alternativt	har	yrkeskunskaper	eller	an-
nan	erfarenhet	av	undervisning.	Det	finns	också	en	skillnad	i	hur	rektorerna	ser	på	
nödvändigheten av lärarexamen beroende på om läraren undervisar på allmän eller 
särskild kurs. Flera rektorer tycker att det är viktigare att lärarna på allmän kurs är 
utbildade lärare. En åsikt som uttrycks är att lärarna på yrkeskurserna i stället måste 
ha yrkeskompetens.
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Av lärarna med en lärarutbildning har en del gått folkhögskollärarprogrammet, 
andra är gymnasielärare och några är grundskollärare. Rektorerna har olika inställ-
ning till om det är bättre att lärarna har gått folkhögskollärarutbildningen eller är 
gymnasielärare. För vissa rektorer spelar det ingen roll vilken av dessa lärarutbild-
ningar	läraren	har	och	några	tycker	att	det	är	en	fördel	om	det	finns	en	blandning	i	
lärarkåren. Andra ser helst att lärarna har gått folkhögskollärarprogrammet därför 
att de då kan mer om folkhögskolepedagogik. Några rektorer föredrar i stället att 
lärarna är gymnasielärare eftersom de kan föra in lite gymnasietänk, till exempel 
utifrån andra gruppstorlekar och undervisningssätt, och eftersom gymnasielärar-
utbildningen är längre än folkhögskollärarprogrammet. Gymnasielärare har också 
större kunskaper än folkhögskollärare i vissa ämnen. En rektor skiljer ut sig lite från 
de övriga genom önskemålet att lärarna har vuxenlärarexamen – denna rektor är up-
penbarligen inte medveten om att det inte existerar någon sådan examen i Sverige 
förutom folkhögskollärarexamen.

Kunskap om folkbildning
Flera rektorer framhåller att det är viktigt att lärarna har kunskap om folkbildning. 
Läraren ska ha förståelse för folkbildningstanken och bildningsperspektivet och ha 
en folkbildningssyn. 

Specialpedagogisk och/eller socialpedagogisk kunskap
Majoriteten av rektorerna understryker också vikten av specialpedagogisk och/el-
ler socialpedagogisk kunskap, främst för de lärare som undervisar på allmän kurs. 
Anledningen är att folkhögskolan fungerar som ett komplement till den vanliga 
skolan, vilket gör det specialpedagogiska och/eller socialpedagogiska inslaget vik-
tigt. Enligt rektorerna har många av deltagarna på allmän kurs haft en trasslig skol-
gång och misslyckats i skolan eller har sociala problem. De är omotiverade eller 
mår psykiskt dåligt. Läraren måste kunna bemöta dessa deltagare och få dem att 
känna att de ingår i en familj. För rektorerna är det särskilt viktigt att läraren kan 
motivera deltagarna att studera och se sambandet mellan studierna och sin egen 
livssituation. Läraren måste alltså ha kunskap i att stötta och hjälpa, men utan att 
vara	behandlande.	En	viktig	del	i	detta	stödjande	bemötande	är	att	kunna	identifiera	
vilka behov och problem deltagarna har. För att kunna göra detta krävs kunskap om 
olika funktionsnedsättningar, 

Andra relevanta kunskaper
En del rektorer lyfter fram kunskap om it (informationsteknik) och annan teknisk 
kunskap som viktiga. Andra synpunkter är att kunskap om aktuell forskning och en 
bred och generell kunskap – allmänbildning och samhällsinsikt – är relevant.
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Vilka erfarenheter?
Flera rektorer tycker att det är en fördel om läraren har tidigare erfarenhet av un-
dervisning. Några föredrar att läraren tidigare har jobbat på gymnasiet medan andra 
helst ser att läraren har erfarenhet av att undervisa eller jobba med vuxna. Det po-
ängteras också att läraren gärna ska ha jobbat med unga vuxna med problem eller 
med personer som har en annan bakgrund än svensk eftersom dessa grupper utgör 
en stor del av deltagarna. 

Utöver	undervisningserfarenhet	framhåller	flera	rektorer	betydelsen	av	praktisk	
erfarenhet eller någon annan arbetslivserfarenhet utanför läraryrket, speciellt när 
det gäller att lärare på särskild kurs med yrkesinriktning bör ha erfarenhet inom 
yrket. Det är dock en fördel om läraren har en annan bakgrund och har haft andra 
yrken,	för	då	finns	en	förankring	i	verkligheten	som	gör	att	läraren	lättare	kan	be-
möta deltagare med olika bakgrund och får en större förståelse för människors livs-
situationer.	En	synpunkt	är	att	lärarna	helst	ska	ha	erfarenhet	av	okvalificerat	arbete	
inom till exempel vård eller industri, därför att de då har lättare att förstå deltagarna 
samt hur samhället fungerar.

Andra tankar som framkommer är att läraren helst ska ha erfarenhet av folk-
bildningsarbete	och	föreningsliv,	olika	sorters	funktionsnedsättning,	konflikthan-
tering, ledarskap och samverkan med andra skolformer och näringsliv. Erfarenhet 
av mångfald och olika kulturer är en annan aspekt som lyfts fram. Dessutom är det 
flera	som	poängterar	livserfarenhet	i	generell	bemärkelse.	Några	menar	också	att	
det	är	särskilt	viktigt	att	ha	erfarenhet	av	att	befinna	sig	i	en	liknande	position	som	
många av deltagarna gör – att till exempel vara kvinna, komma från arbetarklass el-
ler ha annan bakgrund än svensk, alternativt ha haft olika svårigheter eller befunnit 
sig i utanförskap. Detta antas göra det lättare för lärarna att förstå de deltagare som 
har liknande erfarenheter. Det är till exempel en fördel om läraren själv har miss-
lyckats med sina gymnasiestudier eftersom många av deltagarna inte har avslutat 
gymnasiet, vilket underlättar en förståelse mellan lärare och deltagare. 

Vilka egenskaper?
För en del rektorer är det viktigt att läraren är engagerad i undervisningen, delta-
garna och skolan. Läraren ska vara entusiastisk och ambitiös. Empati är en annan 
egenskap som är central för många rektorer; med andra ord ska läraren tycka om 
människor, ha ett stort hjärta och vara en varm medmänniska. Läraren ska också 
ha en humanistisk värdegrund och god människokännedom. För rektorerna är det 
inte bara av avgörande betydelse att läraren tycker om människor utan också att 
hon eller han kan bemöta dem. Det krävs alltså stor social kompetens och patos, 
något som är särskilt viktigt eftersom många deltagare har olika sorters problem och 
måste kunna hanteras på ett bra sätt. Därför menar rektorerna att läraren ska vara 
genuint intresserad av deltagarna och måna om dem. Dessutom måste läraren ha 



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning 39

en demokratisk syn på människan och hennes möjlighet att utvecklas samt försöka 
utveckla sina deltagare och på så sätt delta i deras livsprocesser. Enligt rektorerna 
förutsätter detta också att läraren är lyhörd och ser deltagarna, vad de behöver och 
hur de mår. 

En generellt positiv livssyn framhålls av vissa rektorer. Läraren ska vara hopp-
full	och	skapa	tilltro	och	förtroende.	Det	är	också	viktigt	att	vara	nyfiken,	självstän-
dig, initiativtagande, idérik och gärna innovativ. Även tålamod lyfts fram som en 
relevant egenskap. Flexibilitet är ett annat nyckelord; läraren ska inte vara låst i ett 
visst pedagogiskt sätt utan kunna situationsanpassa undervisningen efter deltagarna 
och deras behov samt även kunna skifta fokus från klassrummet till de elevsociala 
relationerna.	De	flesta	rektorer	betonar	även	vikten	av	att	ha	en	helhetssyn	och	för-
måga att se sammanhang. Läraren ska kunna se utöver sitt eget ämne och sin egen 
undervisning och ha samarbetsförmåga. Flera rektorer framhåller också att det är 
viktigt att kunna hantera svåra situationer och lösa problem. ”Det är jätteviktigt 
att	kunna	hantera	konfliktsituationer	eftersom	livet	självt	är	en	konflikt”,	som	en	
rektor uttrycker det. Vidare menar några rektorer att läraren bör vara ordningsam, 
strukturerad och punktlig. Att hänga med i omvärldsförändringar och ha en vilja 
att samarbeta med omvärlden är ytterligare saker som är viktiga för en del rektorer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att läraren generellt sett ska vara en god förebild och 
mentor för deltagarna.

Få rektorer framhäver lärarens förhållningssätt till skolans huvudman. Enbart 
två rektorer framhåller vikten av att läraren känner en samhörighet med huvudman-
naskapet, och dessa två arbetar på skolor med en kristen huvudman. För dessa rek-
torer	får	det	inte	finnas	någon	konflikt	mellan	läraren	och	huvudmannen.	Alla	lärare	
måste inte ha en kristen tro men de måste i någon mening ställa upp på huvudman-
nens värderingar och traditioner samt bejaka skolans verksamhet och aktiviteter.

Rektorernas samlade syn på lärarnas kunskapsbehov
Sammanfattningsvis betonar alla rektorer vikten av ämneskunskap och pedagogisk 
kunskap. Alla anser att lärarna behöver ha något slags utbildning i sina undervis-
ningsämnen	och/eller	pedagogik.	De	flesta	tycker	att	lärarna	bör	eller	måste	ha	en	
lärarutbildning medan andra tycker att det går lika bra om läraren har någon annan 
akademisk utbildning, yrkeskunskaper eller annan erfarenhet av undervisning. Vis-
sa rektorer föredrar att lärarna har gått folkhögskollärarprogrammet, andra ser helst 
att lärarna är utbildade gymnasielärare och för somliga spelar det ingen roll vilken 
lärarutbildning lärarna har. Många rektorer understryker att lärarna bör ha kunskap 
om	folkbildning.	De	flesta	rektorer	poängterar	också	att	det	är	viktigt	med	special-
pedagogisk och/eller socialpedagogisk kunskap eftersom många av deltagarna på 
allmän kurs är omotiverade eller har sociala problem. Flera rektorer menar att det 
är en fördel om läraren har tidigare undervisningserfarenhet, annan arbetslivserfar-
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enhet och livserfarenhet i generell bemärkelse. Egenskaper som betonas av rekto-
rerna är engagemang, intresse för deltagarna, empati, social kompetens, lyhördhet, 
självständighet,	flexibilitet,	samarbetsförmåga,	konflikthanteringsförmåga	samt	en	
humanistisk värdegrund och demokratisk människosyn.

Vad lärarna behöver kunna – tankar från fokusgrupperna

I fokusgruppernas diskussioner kring lärarkompetens framkommer tanken att folk-
högskollärare	har	en	mångfald	av	uppgifter	i	sitt	yrke	och	att	det	finns	en	stor	bredd	
i vad man ska kunna. Vissa upplever denna bredd och mångfald som problematisk 
eftersom	det	är	oklart	och	ospecificerat	vad	som	faktiskt	ska	ingå	i	folkhögskollärar-
rollen. Lärarna efterlyser en tydligare målbeskrivning och formulering av vad det 
faktiskt innebär att vara lärare på folkhögskola.

Folkbildningens syn på människor och kunskap ligger som grund för lärarar-
betet, det talas om en ”folkbildningsanda”. I detta sammanhang är inställningen 
till deltagarna central och individen är utgångspunkten. Undervisning ses som en 
pågående process och i denna process verkar inte själva lektionsinnehållet vara det 
viktigaste eftersom lärarna inte nämner det särskilt mycket. Kunskap ska förmedlas 
och är nödvändig, men lärarna talar mest om att ge deltagarna tid, ha tålamod och 
vara lyhörd för deras behov och möjligheter. Det betonas också att man som folk-
högskollärare har ett tungt ansvar för att hjälpa eleverna att få sina behörigheter.

Professionalitet för en folkhögskollärare innebär att vara människa och hantera 
det mänskliga som inträffar. Med sina erfarenheter, sitt yrkeskunnande och sin for-
mella utbildning är läraren själv en resurs. Folkhögskollärarutbildningen nämns 
som speciell, eftersom det är personer med ambitionen att arbeta inom en speciell 
skolform som söker sig dit. I fokusgrupperna betonas att lärarna ska ha ämnes-
kunskaper som är relevanta för undervisningen, men att formell utbildning bara är 
ett steg på vägen. Det är viktigt att bjuda på sig själv och det man är och kan – att 
vara den människa man är. Livserfarenhet är kompetens i sig, eftersom man möter 
människor med olika bakgrunder, behov och problem. När det gäller att bjuda på sig 
själv	finns	dock	olika	synsätt.	Somliga	vill	dra	en	tydlig	gräns	mellan	sig	själv	som	
privatperson och sin lärarroll eftersom de behöver kunna sätta gränser i ett arbete 
som till sin natur är gränslöst.

Något annat som lyfts fram är att lärare på folkhögskola behöver vara initiativ-
tagare och driva nya åtaganden. Självständighet, egen drivkraft men även samarbete 
är viktigt eftersom man lägger upp arbetet och undervisningen både själv och till-
sammans med andra. Det är även viktigt att man som lärare tror på och vill tillvara 
gruppens möjligheter.
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Breda kunskapsbehov
Sammanfattningsvis	lyfter	lärarna	i	fokusgrupperna	fram	att	det	finns	en	stor	bredd	
i vad folkhögskollärare ska kunna och vissa vill ha en tydligare målbeskrivning av 
vad folkhögskolläraryrket faktiskt ska innebära. Det betonas att folkbildningens 
människo- och kunskapssyn utgör grunden för verksamheten. Förhållningssättet 
till deltagarna är också centralt – individen är utgångspunkten och undervisning 
uppfattas som en process. För många är det viktigt att ha tålamod och vara lyhörd. 
Folkhögskollärarens professionalitet handlar om att vara människa med livserfaren-
het och därigenom en resurs. Ämneskunskaper betonas, men en formell utbildning 
är bara ett steg på vägen. Vidare betonas vikten av såväl självständighet som sam-
arbetsförmåga. Vissa upplever ett behov av att sätta gränser i ett arbete som annars 
är gränslöst.

Vad kan lärarna – och vad behöver de 
utveckla?

Mot bakgrund av de kunskaps- och kompetensbehov som uttryckts går vi vidare 
med hur lärare och rektorer ser på vad lärarna faktiskt kan i dag. Vi visar också inom 
vilka områden de behöver utveckla sitt kunnande framöver samt hur behoven har 
förändrats över tid.

Lärarnas perspektiv på den egna kunskapen och 
kompetensen

Vad tycker då lärarna om sin kompetens i dag? Diagrammen 3–5 visar att de anser 
sig ha tillräcklig kompetens inom de områden som de anser vara viktigast: kunskap 
i ämnet och om att lägga upp och genomföra undervisningen, men även kunskapen 
om att undervisa vuxna och få gruppen att fungera bedöms vara tillräcklig i hög 
eller ganska hög grad. På motsvarande sätt tycker lärarna något överraskande att 
de i låg utsträckning har tillräcklig kompetens inom de områden som var minst 
viktiga – aktuell forskning, distansundervisning och gymnasieskola samt vuxen-
utbildning. Detta kan tolkas som att lärarna inte anser att denna kompetens är så 
viktig, men om den skulle visa sig behövas har man inte tillräcklig kompetens inom 
dessa områden. En annan tolkning är att de har missförstått frågan och svarat på 
liknande sätt på de olika frågorna trots att det gäller olika infallsvinklar på de olika 
kompetensområdena.
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Svaren på ett antal andra delfrågor talar dock mot detta. Dessa svar indikerar att 
man inte upplever sig ha tillräcklig kompetens när det gäller att hantera olikheter 
i språk, att upptäcka och stödja deltagare som behöver särskilt stöd, att motverka 
mobbning etc. samt att hantera etiska dilemman och problem. Allt detta är områden 
som bedömts som viktiga i relativt hög grad. Det största utvecklingsbehovet gäller 
också kunskaper om att upptäcka och stödja deltagare i behov av särskilt stöd. Yt-
terligare ett område sticker ut när det gäller upplevt utvecklingsbehov, nämligen att 
kunna utveckla nya kurser och utbildningar. Enligt lärarna är behovet av utveckling 

Diagram 3. Lärarnas bedömning av sin egen kunskap och kompetens

I vilken grad anser du att du själv 
som folkhögskollärare faktiskt har 
kunskap och kompetens … 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

… i hur du lägger upp och genomför 
undervisning?

… i det ämne/de ämnen som du under
visar i?

… om aktuell forskning om folkhögskola 
och folkbildning?

… för att hantera situationer när olikheter 
i språk skapar problem?

… för att bedöma den enskilde deltaga
rens kunskapsnivå och utveckling?

… för att undervisa vuxna?

… för att individualisera undervisningen?

… för att kunna upptäcka deltagare i 
behov av särskilt stöd?

… för att kunna stödja deltagare i behov 
av särskilt stöd?

… för att aktivt motverka mobbning och 
annan kränkande behandling?

… för att hantera etiska dilemman och 
problem som kan uppstå i jobbet?

… för att undervisa på distans?

… för att undervisa utanför skolan? (Stu
diebesök, utomhusundervisning etc.)

… för att få deltagarna att fungera 
tillsammans i gruppen?

… för att kunna utveckla nya kurser och 
utbildningar?

… om utbildning inom gymnasieskola/
vuxenutbildning?

… om de förväntningar skolans huvud
man har på verksamheten?

… om de förväntningar Folkbildnings
rådet har på verksamheten?

… om de förväntningar staten har på 
verksamheten?

n Mycket hög grad      
n Ganska hög grad      
n Ganska liten grad      

n Mycket liten grad      
n Ingen uppfattning
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allra lägst när det gäller att undervisa vuxna och att undervisa utanför skolan. Detta 
är områden som har bedömts som relativt viktiga, men där man också i hög eller 
relativt hög grad anser att man redan har tillräcklig kompetens, vilket tyder på att 
svaren är konsekventa.

Om man jämför svaren från olika grupper av lärare framkommer bland annat att 
lärarna, oavsett grupp, anser sig ha tillräckligt med kunskap för att utföra sitt arbete, 
bedöma och möta deltagarna och hantera grupper. De yngre lärarna har dock inte 
samma erfarenhet. Lärare på allmän kurs visar sig vara mer vana att bedöma kun-

Diagram 4. Lärarnas bedömning av sina behov av kompetensutveckling

I vilken grad tycker du att du 
har behov av att har behov av 
att utveckla din kompetens som 
folkhögskollärare när det gäller … 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

… hur du lägger upp och genomför 
undervisning?

… det ämne/de ämnen som du under
visar i?

… aktuell forskning om folkhögskola och 
folkbildning?

… att hantera situationer när olikheter i 
språk skapar problem?

… att bedöma den enskilde deltagarens 
kunskapsnivå och utveckling?

… att undervisa vuxna?

… att individualisera undervisningen?

… att kunna upptäcka deltagare i behov 
av särskilt stöd?

… att kunna stödja deltagare i behov av 
särskilt stöd?

… att aktivt motverka mobbning och an
nan kränkande behandling?

… att hantera etiska dilemman och 
problem som kan uppstå i jobbet?

… att undervisa på distans?

… att undervisa utanför skolan? (Studie
besök, utomhusundervisning etc.)

… att få deltagarna att fungera tillsam
mans i gruppen?

… att kunna utveckla nya kurser och 
utbildningar?

… utbildning inom gymnasieskola/vuxen
utbildning?

… de förväntningar skolans huvudman 
har på verksamheten?

… de förväntningar Folkbildnings rådet 
har på verksamheten?

… de förväntningar staten har på verk
samheten?

n Mycket hög grad      
n Ganska hög grad      
n Ganska liten grad      

n Mycket liten grad      
n Ingen uppfattning
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skapsnivå och utveckling, och de kan och måste kunna mer om gymnasieutbildning. 
Lärare på särskild kurs undervisar andra typer av grupper. Överlag anser sig lärarna 
inte vara så kunniga när det gäller distansundervisning. Siffrorna är heller inte spe-
ciellt höga beträffande kunskap om huvudmannens, Folkbildningsrådets och statens 
förväntningar, särskilt inte bland de yngsta lärarna. Det verkar inte vara ett aktuellt 
ämne	som	diskuteras	eller	som	det	finns	stor	medvetenhet	om	på	skolor	i	allmänhet.

Diagram 5. Lärarnas bedömning av hur behoven av kunskap och kompetens kommer att 
förändras i framtiden

Hur bedömer du att folkhög
skollärarens behov av kun skap och 
kompetens kommer att för ändras i 
framtiden när det gäller …

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

… hur man lägger upp och genomför 
undervisning?

… det ämne/de ämnen som man  
undervisar i?

… aktuell forskning om folkhögskola och 
folkbildning?

… att hantera situationer när olikheter i 
språk skapar problem?

… att bedöma den enskilde deltagarens 
kunskapsnivå och utveckling?

… att undervisa vuxna?

… att individualisera undervisningen?

… att kunna upptäcka deltagare i behov 
av särskilt stöd?

… att kunna stödja deltagare i behov av 
särskilt stöd?

… att aktivt motverka mobbning och an
nan kränkande behandling?

… att hantera etiska dilemman och 
problem som kan uppstå i jobbet?

… att undervisa på distans?

… att undervisa utanför skolan? (Studie
besök, utomhusundervisning etc.)

… att få deltagarna att fungera tillsam
mans i gruppen?

… att kunna utveckla nya kurser och 
utbildningar?

… utbildning inom gymnasieskola/vuxen
utbildning?

… de förväntningar skolans huvudman 
har på verksamheten?

… de förväntningar Folkbildnings rådet 
har på verksamheten?

… de förväntningar staten har på verk
samheten?

n Öka mycket      
n Öka något      
n Vara oförändrat      

n Minska något      
n Minska mycket    
n Ingen uppfattning     
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Vidare kan vi se att lärare på rörelseskolor och lärare med folkhögskollärar-
utbildning upplever sig ha något sämre kunskaper i hur man lägger upp och ge-
nomför undervisningen. Kanske behärskar folkhögskollärarutbildade lärare främst 
folkbildningsdelen inom skolan eller räknar inte med denna del inom undervis-
ningsområdet.

När det gäller kunskap om aktuell forskning om folkhögskola och folkbildning 
anser sig folkhögskollärarutbildade lärare vara mest kompetenta, vilket är väntat 
eftersom dessa lärare har ett folkbildningsperspektiv i sin utbildning. 

Lärare på allmän kurs, på externatskolor och i storstäder upplever sig ha något 
större kompetens för att hantera situationer när olikheter i språk skapar problem. 
Detta kan antas bero på att framför allt dessa lärare har deltagargrupper där språk-
problematiken kan bli aktuell. 

Något färre av lärarna i storstäder och på externatskolor upplever sig ha kom-
petens när det gäller att kunna upptäcka och stödja deltagare som behöver stöd. 
En förklaring skulle kunna vara att lärarna på externatskolor i storstäder troligen 
har mer heterogena deltagargrupper där många olika sorters problem förekommer. 
Detta kan ställa stora krav på lärarnas förmåga att upptäcka och stödja deltagare 
med behov av stöd, och många lärare anser uppenbarligen inte att de lever upp till 
dessa krav.

Män och lärare utanför storstadsregionerna anser sig vara kunniga i distans-
undervisning. Det är möjligt att män är mer intresserade av aktiviteter som kräver 
teknik och att de därför upplever sig ha större kompetens inom detta område. Lärare 
på	landsbygden	har	förmodligen	också	fler	distanskurser,	vilket	kan	förklara	att	de	
anser sig ha större kunskap när det gäller att undervisa på distans. 

När det gäller att få deltagarna att fungera tillsammans i gruppen tycker sig 
kvinnor ha denna kompetens i högre grad än män. Kanske beror detta på att kvin-
norna är mer medvetna om vikten av denna del av arbetet.

Angående kompetens om utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning 
upplever sig lärare på allmän kurs vara kunniga inom detta område, troligtvis därför 
att de arbetar med behörighetsgivning och därför vet mest om gymnasieskolan. 

Det	är	fler	äldre	än	yngre	lärare	som	upplever	sig	ha	kunskap	om	de förvänt-
ningar som skolans huvudman har på verksamheten. Man kan fråga sig om detta 
är en generationsfråga eftersom äldre lärare har arbetat länge och därmed har mer 
erfarenhet	av	huvudmannens	förväntningar	än	yngre	lärare.	Det	är	också	fler	lärare	
på rörelseskolor som anser att de har kunskap om huvudmannens förväntningar, 
vilket kanske beror på att det krävs mer kunskap för att uppfylla huvudmannens 
mål på dessa skolor. Skillnaden är dock inte så stor, så generellt är huvudmannens 
förväntningar alltså inget som man känner väl till eller verkar prioritera. Detta kan 
bero på att förväntningarna är otydliga.
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Framträdande skillnader i hur lärarna uppfattar sin egen kunskap
Sammanfattningsvis anser lärare på rörelseskolor och lärare med folkhögskollä-
rarutbildning i något mindre utsträckning än andra att de är kunniga i att lägga upp 
och genomföra undervisning. Folkhögskollärarutbildade lärare upplever sig vara 
mest kompetenta när det gäller aktuell forskning om folkhögskola och folkbildning. 
Lärare på allmän kurs, på externatskolor och i storstäder tycker sig vara något mer 
kompetenta i fråga om att hantera situationer när olikheter i språk skapar problem. 
Det är dock något färre av lärarna i storstäder och på externatskolor som uppger 
att de kan upptäcka och stödja deltagare som behöver stöd. Beträffande distansun-
dervisning upplever sig män och lärare utanför storstadsregionerna vara kunniga i 
högre grad än andra, men kvinnor tycker sig ha kompetens för att få deltagarna att 
fungera tillsammans i gruppen i högre grad än män. Lärare på allmän kurs upplever 
sig vara kunniga när det gäller utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbild-
ning. Generellt verkar huvudmannens förväntningar inte vara en angelägen fråga 
för lärarna. Det är dock en större andel av de äldre lärarna och lärarna på rörelsesko-
lor som uppger att de har kunskap om huvudmannens förväntningar.

Några jämförelser med Skolverkets lärarundersökning
Här är det lämpligt att göra några jämförelser med den undersökning som Skolver-
ket	(2013b)	har	gjort	bland	lärare	på	komvux	och	sfi,	där	vissa	frågor	om	lärarnas	
bedömning av sin egen kunskap och kompetens var parallella med våra (diagram 3). 
Kunskap i undervisningsämnena och kunskap för att undervisa vuxna ligger högst 
bland komvuxlärarna, och svarsandelarna är i stort sett lika som för folkhögskol-
lärarna. När det gäller metodik och didaktik anser ungefär 40 procent av komvuxlä-
rarna att de har mycket goda kunskaper. Motsvarande fråga till folkhögskollärarna 
var formulerad som ifall de har tillräcklig kunskap i hur man lägger upp och genom-
för undervisningen, vilket ungefär 55 procent ansåg att de hade i mycket hög grad. 
Här kan givetvis skillnader i formulering spela in även om innebörden i stort sett 
är densamma, men man kan ändå notera folkhögskollärarnas högre självvärdering.

40 procent av komvuxlärarna anser att de kan bedöma den enskilde elevens el-
ler deltagarens kunskapsnivå,5 vilket är en något större andel än på folkhögskolan. 
Detta är inte överraskande eftersom alla folkhögskollärare inte arbetar med den for-
mella kunskapsbedömningen i form av omdöme och behörigheter. Komvuxlärarna 
ligger sedan något lägre i sin självvärdering när det gäller kunskap och kompetens 
för att sätta rättvisa betyg, jämfört med kompetens för att bedöma elevernas kun-
skapsnivå. Någon motsvarande fråga ställdes inte till folkhögskollärarna eftersom 
det alltså bara är en begränsad del som deltar i den formella bedömningen. Men 

5 Formuleringen i frågan till folkhögskollärarna var, som framgår av diagram 3, ”kunskapsnivå och 
utveckling”.
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intressant nog är svarsfördelningen på denna fråga till komvuxlärarna i princip den-
samma som folkhögskollärarnas svar på frågan om de har tillräcklig kompetens för 
att bedöma kunskapsnivå och utveckling.

De båda lärarkategorierna ligger ungefär lika när det gäller kunskap att upptäcka 
elever och deltagare som behöver särskilt stöd, medan folkhögskollärarna i något 
högre grad anser att de har tillräcklig kompetens för att också stödja dessa deltagare. 
Detta betyder förstås inte att komvuxlärarna har sämre kompetens, snarare kan det 
bero på att deltagargruppen på folkhögskola är mer blandad och att behoven är 
något mindre i vissa grupper jämfört med bland komvuxeleverna. I båda lärargrup-
perna	finns	dock	ett	stort	behov	av	kunskap	inom	detta.	Slutligen	kan	vi	se	att	båda	
grupperna ligger i stort sett lika när det gäller att bedöma sin kompetens för att 
motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Inom vilka områden anser lärarna att de själva behöver utveckla sin 
kunskap och kompetens?
Enligt diagram 4 tycker en stor del av lärarna att de i hög grad behöver utveckla sin 
kompetens när det gäller att upptäcka och stödja deltagare i behov av särskilt stöd, 
något	som	rimligtvis	kan	förklaras	med	att	allt	fler	deltagare	har	olika	former	av	pro-
blem och därmed behöver särskilt stöd. Av våra jämförelser framgår också att det är 
fler	lärare	i	Stockholm	och	Södertälje	som	skulle	vilja	utveckla	sådan	kompetens	än	
i andra delar av landet, vilket skulle kunna bero på att dessa städer har den största 
andelen deltagare med problem.

Relativt få av lärarna tycker att de behöver utveckla sin kompetens när det gäller 
de förväntningar som skolans huvudman har på verksamheten. En intressant obser-
vation	är	att	det	här	inte	finns	någon	(större)	skillnad	mellan	lärare	på	offentligägda	
skolor och rörelseägda skolor; det hade man annars kunnat förvänta sig eftersom lä-
rare på rörelseägda skolor kan tänkas ha en närmare anknytning till huvudmannen.

Det	finns	vissa	skillnader	mellan	yngre	och	äldre	lärares	uppfattningar	om	vilka	
kompetenser	man	anser	sig	behöva	utveckla.	Det	är	till	exempel	fler	yngre	lärare	
som tycker att de i ganska hög grad behöver mer kunskap om att lägga upp och 
genomföra undervisning, att individualisera undervisningen samt att bedöma den 
enskilde deltagarens kunskapsnivå och utveckling. Detta skulle kunna bero på att 
yngre lärare är mer oerfarna när det gäller undervisning och bedömning, och därför 
upplever	ett	större	behov	av	att	förbättra	dessa	kompetenser.	Samtidigt	kan	det	fin-
nas	andra	förklaringar.	Kanske	tycker	fler	unga	lärare	att	de	behöver	bli	bättre	på	att	
individualisera undervisningen därför att de är präglade av en mer individualistisk 
kunskapssyn än äldre lärare. Behovet av ökad kunskap när det gäller att bedöma 
deltagarnas kunskaper och utveckling kan bero på att yngre lärare lägger större vikt 
vid resultat och mätning av resultat. De är i allmänhet inte lika införstådda med 
folkbildningspedagogiken och är formade av en mer resultatinriktad kunskapssyn.
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Det	finns	även	vissa	skillnader	mellan	mäns	och	kvinnors	förhållningssätt	till	
det	egna	behovet	av	att	utveckla	sin	kunskap	och	kompetens.	En	skillnad	är	att	fler	
män än kvinnor upplever att de i ganska hög grad behöver bli bättre på att bedöma 
enskilda deltagares kunskapsnivå och utveckling. Detta skulle kunna handla om 
att män, i enlighet med de rådande genusnormerna, fokuserar mer på resultat och 
mätbara resultat än vad kvinnor gör och därför lägger större vikt vid denna sorts 
bedömningar.

Skillnader i uttryckta kompetensbehov
För	att	sammanfatta	är	det	fler	lärare	i	Stockholm	och	Södertälje	som	tycker	att	de	
behöver utveckla sin kompetens när det gäller att upptäcka och stödja deltagare i 
behov	av	särskilt	stöd,	jämfört	med	lärare	i	andra	delar	av	landet.	Det	finns	ingen	
(större) skillnad mellan lärare på offentligägda skolor och rörelseägda skolor beträf-
fande det upplevda behovet av att bättre förstå huvudmannens förväntningar. Det 
finns	vissa	skillnader	mellan	yngre	och	äldre	lärare:	fler	yngre	lärare	anser	att	de	i	
ganska hög grad behöver bli bättre på att lägga upp och genomföra undervisning, 
att individualisera undervisningen samt att bedöma den enskilde deltagarens kun-
skapsnivå	och	utveckling.	Det	finns	också	vissa	skillnader	mellan	män	och	kvinnor:	
fler	män	än	kvinnor	tycker	exempelvis	i	ganska	hög	grad	att	de	behöver	veta	mer	om	
hur man bedömer enskilda deltagares kunskapsnivå och utveckling.

Hur kommer lärarnas kompetensbehov att förändras i framtiden,  
och hur har lärarnas kompetensbehov förändrats?
Diagram 5 visar att kompetens i relation till deltagare med behov av särskilt stöd 
hamnar högst när det gäller bedömningen av det framtida utvecklingsbehovet. Detta 
handlar alltså inte om de upplevda egna individuella behoven utan är mer en allmän 
bedömning av framtiden. Behovet av att kunna hantera olikheter i språk bedöms 
också öka mycket. Övriga områden som lyfts fram gäller förmågan att utveckla nya 
kurser och utbildningar, att individualisera, att bedöma kunskaper och att undervisa 
på distans. Här verkar lärarna alltså bland annat tro på en förändring av folkhög-
skoleutbildningen, där man behöver kunna utveckla nya kurser och även hantera 
distansundervisning.	Det	finns	inget	område	där	lärarna	bedömer	att	kompetensbe-
hovet kommer att minska, annat än i mycket begränsad omfattning, men behoven 
bedöms öka minst när det gäller att undervisa vuxna och att undervisa utanför sko-
lan – de områden där man även bedömde sina egna utvecklingsbehov som lägst.

Diagram 6 visar hur lärarna upplever att behovet av kunskap och kompetens 
har förändrats över tid, och även här är det mest framträdande området att upptäcka 
och stödja deltagare som behöver särskilt stöd. Behovet av att kunna utveckla nya 
kurser och utbildningar bedöms också ha ökat förhållandevis mycket, liksom ett 
antal faktorer som handlar om olika aspekter av undervisningen. Behovet av kun-
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skap om att undervisa vuxna och att undervisa utanför skolan bedömdes öka minst 
i framtiden, och det bedöms även ha ökat minst över tid. Det är också relativt stora 
andelar av lärarna som anger att de inte har någon uppfattning på dessa delfrågor.

Vi återgår till diagram 5 och frågan om hur lärarna tror att behovet av kunskap 
och kompetens kommer att förändras i framtiden: Som vi redan nämnt är det en stor 
andel av lärarna som tror på ett ökat kompetensbehov när det gäller att hantera olika 
typer av problem samt upptäcka och stödja deltagare, och detta beror troligen på att 
lärarna	ser	en	trend	där	allt	fler	av	deltagarna	har	olika	sorters	problem.	En	analys	

Diagram 6. Lärarnas bedömning av hur behovet av kunskap och kompetens har förändrats

Hur har behovet av kun skap  
och kompetens förändrats  
under din tid som folkhögskol lärare 
när det gäller … 
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av lärarnas syn på kompetensbehovet över tid visar att kvinnor och lärare på allmän 
kurs i hög grad anser att detta behov har ökat. Detta beror antagligen på att det 
främst är deltagare på allmän kurs som behöver sådant stöd och det är då rimligtvis 
fler	kvinnor	än	män	som	undervisar	på	allmän	kurs.

Många lärare tror på ett ökat kompetensbehov när det gäller att hantera situatio-
ner när olikheter i språk skapar problem, något som troligtvis är en följd av att allt 
fler	deltagare	har	utländsk	bakgrund	och	inte	behärskar	svenska	språket	så	bra.	På	
ett liknande sätt menar många lärare att behovet av kunskap har ökat när det gäller 
att hantera denna språkolikhet, och i synnerhet de äldsta och mest erfarna lärarna 
samt lärarna i storstadsregioner har denna ståndpunkt. Detta beror rimligtvis på att 
Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle över tid och de äldre lärarna 
märker av skillnaden mot hur det var tidigare i större utsträckning än yngre lärare. 
Lärare i storstäder upplever troligtvis också denna förändring i högre grad därför att 
många av deltagarna på storstadsskolor har utländsk bakgrund.

Vidare är det många lärare som tror att kompetensbehovet kommer att öka när 
det gäller att individualisera undervisningen, vilket även det kan tolkas som ett ut-
tryck	för	att	lärarna	ser	att	allt	fler	deltagare	behöver	hjälp	i	form	av	individualiserad	
undervisning.

På samma sätt som när det gäller synen på det egna framtida kompetensbehovet 
är	det	inte	fler	lärare	på	rörelseägda	skolor	som	tror	att	kunskap	om	huvudmannens	
förväntningar	kommer	att	bli	viktigare.	Tvärtom	är	det	fler	av	lärarna	på	offentlig-
ägda skolor som tror på ett ökat behov av sådan kunskap. Som nämnts ovan är detta 
intressant att notera eftersom man kunnat tänka sig att lärare på rörelseägda skolor 
skulle stå närmare huvudmannen.

Det	finns	generellt	vissa	skillnader	mellan	äldre	och	yngre	lärares	tankar	och	
förhållningssätt.	Ju	äldre	lärarna	är,	desto	fler	tror	att	lärarnas	behov	av	kunskap	
och kompetens kommer att öka när det gäller hur man lägger upp och genomför 
undervisningen samt när det gäller det egna ämnet eller de egna ämnena. Detta kan 
kanske bero på att äldre lärare upplever att det kommer in nya pedagogiska grepp 
och ny kunskap i folkhögskolan och tror att det kommer att behövas ökad under-
visningskompetens för att införliva dessa nya grepp och denna nya kunskap. Yngre 
lärare kan i högre grad uppleva att de behärskar dessa nya inslag.

När det gäller lärarnas syn på hur kompetensbehovet har förändrats över tid är 
det främst äldre lärare med lång anställningstid som betonar att behovet av kom-
petens	i	ämnen	har	ökat	mycket.	Det	är	också	fler	av	lärarna	på	allmän	kurs	som	
upplever att kompetensbehovet inom detta område har ökat. I detta sammanhang är 
det troligt att dessa lärare främst har behörighetsämnen i blickpunkten, medan andra 
lärare inte har samma fokus på behörighetsämnen och därför inte upplever samma 
förändring av kompetensbehovet i undervisningsämnena.
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För	att	återgå	 till	 lärarnas	föreställning	om	kunskapsbehovet	är	det	fler	äldre	
lärare som tror på ett ökat behov av kunskap om aktuell forskning inom folkhög-
skola och folkbildning. Däremot tror inga av de yngsta lärarna att det behovet ska 
öka	 starkt.	På	 ett	 liknande	 sätt	 tror	fler	 äldre	 lärare	 att	 behovet	 av	kunskap	och	
kompetens kommer att öka när det gäller att undervisa vuxna. Möjliga förklaringar 
är att äldre lärare är mer förankrade i ett folkbildningstänkande än yngre och därför 
uppfattar aktuell forskning om folkbildning som viktigare, respektive lägger större 
vikt vid vuxenpedagogiken därför att de är mer förankrade i en vuxenpedagogisk 
tradition.

De folkhögskollärarutbildade lärarna är en annan grupp som troligtvis har en 
tydligare förankring i en folkbildningstradition. En analys av synen på kompetens-
behovet över tid visar att en stor andel av lärarna med folkhögskollärarexamen an-
ser att behovet av kunskap om aktuell forskning om folkhögskola och fortbildning 
har ökat. En trolig förklaring är att folkhögskollärarutbildade lärare har ett större 
fokus på folkbildning än lärare med annan utbildning och därför upplever att kun-
skapsbehovet inom detta område har ökat.

Något	fler	av	de	yngre	lärarna	tror	i	stället	att	lärarna	kommer	att	behöva	mer	
kunskap och kompetens när det gäller att bedöma den enskilde deltagarens kun-
skapsnivå och utveckling. Detta kanske kan förklaras med att yngre lärare i större 
utsträckning är uppväxta med en mer individualistisk människosyn och kunskaps-
syn där stor vikt läggs vid individens kunskaper och betyg. Lärare på allmän kurs 
och i storstadsregioner uppger också att behovet av denna bedömningskunskap har 
ökat. Dessa svar kommer troligen från lärare som undervisar på behörighetskurser, 
det vill säga allmänna kurser som ger högskolebehörighet och där deltagarna har 
nya behov och nya krav, vilket medför ett större behov av bedömningskompetens.
Vidare	är	det	fler	yngre	lärare	som	tror	på	ett	ökat	kunskaps-	och	kompetensbehov	

när det gäller att individualisera undervisningen, och även det kan tolkas som ett 
uttryck för en individualistisk kunskapssyn.

En annan uppenbar skillnad framträder i kvinnors och mäns förhållningssätt. De 
kvinnliga lärarnas svar kan tolkas som om de känner ett större ansvar för att ta hand 
om andra människor och deras problem än vad män gör. Denna förmodat starkare 
ansvarskänsla skulle kunna höra ihop med de rådande genusnormerna, som tillskri-
ver	kvinnor	ett	sådant	ansvar	för	andra	människor.	Exempelvis	är	det	fler	kvinnor	
än män som tror att lärarna behöver mer kunskap och kompetens när det gäller 
att hantera situationer med olikheter i språk, något som skulle kunna bero på att 
kvinnorna	känner	ett	större	ansvar	för	sådana	problem.	Vidare	tror	fler	kvinnor	än	
män på ett ökat kompetensbehov när det gäller att individualisera undervisningen. 
Kanske är detta ett uttryck för ett större hänsynstagande till deltagarnas individuella 
förutsättningar och behov, något som kan ses som ett slags ansvarstagande. På ett 
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liknande	sätt	är	det	fler	kvinnor	som	tror	att	lärarnas	behov	av	kunskap	och	kompe-
tens kommer att öka när det gäller att upptäcka och stödja deltagare som behöver 
särskilt stöd, och även detta kan handla om att kvinnorna känner ett större ansvar 
för att stödja deltagare med problem.

En annan grupp som skiljer ut sig är lärare som har annan utbildning med an-
knytning till tjänsten; de tror i större utsträckning att lärarnas behov av kunskap 
och kompetens kommer att öka när det gäller det egna ämnet eller de egna ämnena 
liksom att undervisa vuxna. En trolig förklaring till detta är att dessa lärare själva 
inte upplever sig ha tillräcklig kompetens inom dessa områden därför att de saknar 
lärarutbildning.

Lärarna ser ökande kompetensbehov
Sammanfattningsvis anser kvinnor och lärare på allmän kurs i hög grad att behovet 
har ökat när det gäller att kunna upptäcka och stödja deltagare som behöver stöd. En 
stor andel av de äldre och mer erfarna lärarna samt lärarna i storstadsregioner anser 
att behovet av kunskap har ökat när det gäller olikheter i språk som skapar problem. 
Det	är	inte	fler	lärare	på	rörelseägda	skolor	som	tror	att	behovet	av	kunskap	om	hu-
vudmannens	förväntningar	kommer	att	öka.	Det	finns	dock	vissa	skillnader	i	äldre	
och yngre lärares tankar och förhållningssätt: Äldre lärare tror i större utsträckning 
att lärarna i framtiden behöver mer kunskap och kompetens när det gäller att lägga 
upp och genomföra undervisningen samt när det gäller det egna ämnet eller de egna 
ämnena. På ett liknande sätt är det främst äldre lärare med lång anställningstid som 
betonar att behovet av kompetens i ämnen har ökat mycket över tid. Det är också 
fler	äldre	lärare	som	tror	på	ett	ökande	behov	av	kunskap	om	aktuell	forskning	inom	
folkhögskola och folkbildning liksom kunskap när det gäller att undervisa vuxna. 
Något	fler	av	de	yngre	lärarna	tror	i	stället	på	ett	ökat	behov	av	kunskap	när	det	
gäller att bedöma den enskilde deltagarens kunskapsnivå och utveckling liksom att 
individualisera	undervisningen.	Det	finns	också	en	tydlig	skillnad	i	kvinnors	och	
mäns förhållningssätt. Fler kvinnor än män tror till exempel på ett ökat kompetens-
behov när det gäller att hantera situationer med olikheter i språk, att individualisera 
undervisningen och att kunna upptäcka och stödja deltagare med behov av särskilt 
stöd. En annan grupp som utmärker sig är lärare som har annan utbildning med 
anknytning till tjänsten; de tror i högre grad att behovet av kunskap när det gäl-
ler det egna ämnet eller de egna ämnena kommer att öka, liksom när det gäller att 
undervisa vuxna. 
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Vad lärarna kan och behöver utveckla – enligt rektorerna

De	flesta	rektorer	menar	att	väldigt	många	lärare	lever	upp	till	den	önskvärda	lärar-
rollen. Flera talar om att de är nöjda med lärarna och att de är fantastiska. Samtidigt 
understryker	flera	rektorer	att	alla	lärare	alltid	kan	bli	ännu	bättre	och	att	det	finns	
en del förbättringsområden. En synpunkt är också att en del lärare helt lever upp till 
den ideala lärarrollen medan andra inte alls lever upp till den.

Ett förbättringsområde som pekas ut är lärarnas samarbetsförmåga. Lärarna har 
inte alltid en helhetssyn utan omhuldar sitt eget ämne. I stället skulle det behövas en 
större förståelse för att man måste samarbeta och jobba gemensamt i lärarlagen. Ett 
större samarbete innebär också att man tar tillvara varandras kunskaper och har en 
större samsyn i pedagogiska frågor och i förhållningssättet till deltagarna. Ett annat 
förbättringsområde som lyfts fram gäller lärarnas kunskap om och förståelse för 
folkhögskolans arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Många av de lärare som 
är utbildade gymnasielärare har svårt att förstå vad som särskiljer folkhögskolan 
från gymnasieskolan. De frågar exempelvis om studieplaner och förstår inte riktigt 
att det är de själva som ska lägga upp dessa planer, eller fokuserar på resultat i stället 
för att ha på sig de bildningsglasögon som de helst bör ha. 

Något annat som kan förbättras är den socialpedagogiska biten, för den behöver 
många lärare lära sig mer om. Eftersom många deltagare mår psykiskt dåligt måste 
lärarna ha mer kunskap i att vara stödjande, men utan att vara behandlande. Många 
folkhögskolor	 har	 blivit	 ”komvuxifierade”	 och	 då	 tappas	 det	 socialpedagogiska	
perspektivet bort. Ytterligare något som påpekas är att lärarna kan bli bättre på att 
fokusera på individen snarare än ämnet, eftersom det är människan som är det vik-
tiga och inte ämnena. Därför bör lärarna också förstå att det inte bara är lektionerna 
som är viktiga utan även rasterna och att man som lärare ska hjälpa deltagarna under 
både dag- och kvällstid. 

En	annan	synpunkt	är	att	enstaka	lärare	skulle	kunna	vara	mer	flexibla.	En	del	
lärare skulle också kunna bli bättre på att bemöta alla deltagare som vuxna och 
inte som barn. Något annat som efterfrågas är ett vidgat samhällsperspektiv hos 
de lärare som inte har det. Bland önskemålen nämns även mer kunskap om aktuell 
forskning och ett ökat användande av denna i undervisningen. Några rektorer un-
derstryker också att alla lärare skulle kunna bli bättre på it. 

De	flesta	rektorer	menar	att	lärarrollen	har	förändrats	i	takt	med	samhället.	En	
del anser också att förnyelse är nödvändig. Samtidigt är det mycket i lärarrollen som 
kvarstår: samma saker som tidigare och lite till krävs av lärare i dag. Några rektorer 
har dock ingen uppfattning om huruvida lärarrollen har förändrats eftersom de har 
arbetat så pass kort tid inom folkhögskolan.

En förändring som nämns av några rektorer är att deltagarna på allmän kurs i 
dag är yngre än tidigare. På 1990-talet var deltagarna på allmän kurs i 30-årsål-
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dern, men i dag är de mycket yngre. Det kanske mest framträdande i rektorernas 
beskrivningar är att deltagarna på allmän kurs har fått en annan social status och 
situation. ”Världen är mycket tuffare i dag än förut”, uttrycker sig en rektor. Del-
tagarna blir svagare och svagare samtidigt som de starka deltagarna blir färre och 
därför	inte	kan	lyfta	de	svaga.	Detta	beror	delvis	på	att	det	finns	fler	svaga	grupper	
av människor i samhället i dag. Dessutom beror det på att många deltagare läser 
på folkhögskola antingen därför att de inte får något jobb då de saknar gymnasie-
behörighet, eller för att de har blivit hänvisade att studera av Arbetsförmedlingen. 
Många är omotiverade och vet inte vart de är på väg i livet, de mår psykiskt dåligt 
och har sociala eller neuropsykiatriska problem eller läs- och skrivsvårigheter och 
behöver mycket hjälp. På 1970- till 1990-talet var deltagarna på allmän kurs, enligt 
rektorerna, mer motiverade och självgående och det var ämneskunskapen som stod i 
fokus; de studerade på folkhögskola för att läsa upp sina betyg och sedan komma in 
på olika utbildningar. Denna situation måste dagens lärare kunna bemöta. Eftersom 
många deltagare i själva verket inte vill läsa på folkhögskola skolkar de, och lärarna 
måste jobba med att få dessa deltagare att överhuvudtaget komma till skolan eller 
ens gå upp på morgnarna. Som en följd av detta är lärararbetet i dag mycket mer 
individanpassat än tidigare och mycket tid går åt till det socialpedagogiska arbetet, 
något som gör lärarnas arbetssituation mer frustrerande än förut. Detta kräver också 
mer av lärarna som måste samtala med deltagarna och försöka motivera dem. Förut 
kunde lärarna fokusera mer på själva undervisningen, medan de i dag måste jobba 
med deltagarnas psykiska och sociala situation för att de överhuvudtaget ska kunna 
ta till sig kunskap. 

Några	rektorer	lyfter	fram	att	det	i	dag	även	mer	generellt	finns	en	ökad	mång-
fald och mångkulturalitet bland deltagarna, till skillnad från tidigare då de kom 
från mer likartade sociala förhållanden. Detta gör det viktigare att kunna bemöta 
människor	oavsett	inlärningsförmåga,	tankevärld	och	språk.	I	dag	är	det	fler	och	fler	
deltagare som inte har svenska som modersmål och har dåliga svenskkunskaper, 
något som lärarna måste förhålla sig till i undervisningen. 

Det har också skett förändringar i själva det omgivande ramverket för folk-
högskolans och lärarnas verksamhet. I dag ställs striktare krav än tidigare på att 
lärarna är utbildade lärare. Förut var lärarna ofta folkbildare utan formell lärarut-
bildning,	medan	allt	fler	av	dagens	lärare	har	en	lärarexamen.	Folkhögskolan	har	
också mer och mer börjat anpassas efter andra skolformer. Vissa praktiker som är 
kännetecknande för gymnasieskolan letar sig in i folkhögskolan, såsom dokumenta-
tion. Detta kan å ena sidan anses stärka rättssäkerheten; å andra sidan innebär det 
att folkhögskolans och lärarnas frihet stramas åt. Folkhögskolan och lärarna har 
också påverkats av gymnasiereformen från 2011 och måste anpassa sina kurser efter 
denna, i och med att man intygar att deltagarna har kunskaper som motsvarar vad 
vissa gymnasiekurser ger för att de ska få behörighet till högskolan. I samband med 
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Kunskapslyftet anställdes också många gymnasielärare på folkhögskolorna, vilket 
ledde	till	vad	vissa	rektorer	beskriver	som	en	”gymnasifiering”.	Gymnasieskolans	
kunskapssyn är en helt annan än folkhögskolans och när gymnasielärare anställs 
inom folkhögskolan vinner gymnasiets kunskapssyn mark där och folkhögskol-
lärarrollen förändras. 

Folkhögskolans ekonomiska förutsättningar ser också annorlunda ut i dag. Rek-
torerna menar att folkhögskolan hade större ekonomiska resurser under perioden 
från 1970- till 1990-talet. I början av 2000-talet minskade resurserna och statsbi-
dragen sänktes, vilket ledde till att skolorna inte längre kunde erbjuda lika många 
kurser eller anställa lika mycket personal. För att få in pengar har några skolor 
därför fått utveckla andra verksamheter som lärarna behöver samsas med.

Det har också skett en förändring på kunskaps- och kompetensområdet. Rent 
generellt krävs i dag större kompetens än tidigare, dels djupare och bredare ämnes-
kunskap, dels en större social kompetens. Kunskapens själva förutsättningar har 
också förändrats: tidigare var kunskapen begränsad men i dag är den obegränsad 
eftersom	det	finns	större	tillgång	till	information.	Kunskapen	skapas	dessutom	på	
ett	annat	sätt	och	finns	på	internet.	Detta	måste	lärarna	ta	hänsyn	till.	De	saker	som	
lärare lärde ut på 1970-talet är ofta inte längre aktuella, vilket är en chock för många 
lärare. Det är också vanligt att deltagarna på särskild kurs är kunnigare och mer 
pålästa än vad de var på 1970-talet; de kan till exempel den digitala världen och 
har en bredare teknikkunskap. Därför är det viktigt att dagens lärare kan hantera 
datorer och it. 

Dagens deltagare är också mer ifrågasättande än tidigare, något som lärarna 
måste kunna bemöta. I dag är deltagarna även mer medvetna om att de har rätt att 
klaga om det är något de är missnöjda med, vilket innebär att lärarna inte längre 
har samma exklusiva rätt att göra som de vill i klassrummet. Tidigare hade lärarna 
en annan auktoritet som fanns inbyggd i systemet, men nuförtiden måste de vinna 
denna respekt och visa vad de går för. 

Några rektorer menar att lärarrollen har förändrats i det avseendet att det i dag 
finns	ett	större	behov	av	samarbete.	En	annan	åsikt	som	uttrycks	är	att	dagens	lä-
rare behöver jobba mer på det individuella planet än tidigare och vara bättre på att 
upptäcka individuella svårigheter, eftersom samhället har blivit mer individinriktat. 
Ytterligare en bild som målas upp är att dagens lärare är friare och mindre styrda 
än tidigare.

Majoriteten av rektorerna menar att lärarrollen måste förändras för att folkhög-
skolan ska överleva eller tror att lärarrollen kommer att förändras. Lärarrollen kan 
alltid bli bättre – det gäller att vara i framkant och vara bäst på att jobba med unga 
vuxna.	Vissa	rektorer	har	dock	svårt	att	svara	på	vilka	behov	som	kommer	att	finnas	
i framtiden och på vilka sätt lärarrollen kommer att förändras. 
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Flera av rektorerna räknar med förändringar i folkhögskolans strukturella förut-
sättningar. Formell utbildning kommer att vara ett krav för de lärare som anställs, 
något som vissa ser som positivt och som en kvalitetsgaranti. Lärarna kommer ock-
så att behöva kunna gymnasiereformen. Det kommer att bli svårare för lärarna då de 
måste lägga in nya saker i undervisningen utifrån denna reform och lära sig det nya 
systemet.	Lärarna	kommer	även	att	få	fler	administrativa	uppgifter.	Några	rektorer	
uttrycker	oro	över	att	folkhögskolan	ska,	som	de	benämner	det,	”björklundifieras”	
– att folkhögskolans personal kommer att behöva ägna alltmer tid åt dokumenta-
tionsarbete och att de som bestämmer över utbildningspolitiken kommer att vilja 
”skolifiera”,	det	vill	säga	reglera	och	styra,	folkbildningen.	Några	av	rektorerna	ser	
redan en sådan tendens. En annan tanke som framkommer är att statsbidragen inte 
kommer att räcka i framtiden och att det därför kommer att krävas andra intäkter. 
Folkhögskolan kan till exempel behöva hålla på med externa uppdragsutbildningar 
och lärarna kanske får jobba mer med projekt och uppdrag. 

Vissa rektorer tror också att andelen deltagare med olika sorters svårigheter eller 
sociala problem kommer att öka. Därför blir det ännu viktigare att lärarna brinner 
för sitt uppdrag, har ambitionen att hjälpa unga vuxna och är bra på att motivera. 
Folkhögskolan kommer att bli mer och mer av ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg 
–	allt	fler	av	deltagarna	kommer	att	studera	för	att	de	är	arbetslösa	och	inte	för	att	
de är studiemotiverade. Detta innebär att lärarna behöver ägna sig åt behandlings-
pedagogik snarare än utbildningspedagogik.

Något annat som nämns är själva undervisningsformerna. Lärarna kommer tro-
ligtvis att undervisa på andra kurser än bara den egna kursen. Det blir troligtvis ock-
så aktuellt med undervisning utanför det egna klassrummet och kanske även utanför 
skolan. En annan tanke är att det kommer att krävas mer samarbete i lärarlagen. I 
framtiden kommer lärarna också i större utsträckning att behöva hjälpa människor 
att skapa sina egna livsvägar och bli ett slags livscoacher för dem. Med andra ord 
kommer lärarna att bli mer som pedagoger och vägledare, och i mindre grad lärare. 
Dessutom	kommer	 lärarna	att	 behöva	vara	vidsynta,	 internationella	och	flexibla	
på	grund	av	samhällsförändringar	och	teknisk	utveckling.	Fler	och	fler	deltagare	
har exempelvis dåliga svenskkunskaper, något som lärarna måste förhålla sig till i 
undervisningen.	Då	är	det	viktigt	att	ha	en	lärarkår	där	vissa	kan	tala	flera	språk	än	
svenska. Lärarna bör också bli bättre på it och teknik. Större it-kunskaper gör bland 
annat att lärarna blir anträffbara även på kvällarna via e-post eller sociala medier 
såsom Facebook. Facebook är i sig ett fenomen som lärare måste ta ställning till; 
det är ett bra verktyg för att hålla kontakt med deltagarna men samtidigt är frågan 
i vilken utsträckning lärare och deltagare ska sammanblanda skola och privatliv.
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Hög kompetens och utvecklingsområden
För	att	sammanfatta	tycker	de	flesta	rektorer	att	väldigt	många	lärare	lever	upp	till	
den	önskvärda	lärarrollen,	samtidigt	som	flera	betonar	att	det	alltid	finns	förbätt-
ringsområden. De områden som lyfts fram är lärarnas samarbetsförmåga, kunska-
pen om folkhögskolans arbetssätt och folkbildningens pedagogik, det socialpedago-
giska	arbetet,	uppmärksammandet	av	individen	och	lärarnas	flexibilitet.

Flertalet rektorer menar att lärarrollen har förändrats, samtidigt som mycket i 
lärarrollen kvarstår. Det kanske mest framträdande i rektorernas beskrivningar är 
att deltagarna på allmän kurs i allt högre utsträckning har olika typer av problem; 
de är omotiverade, mår psykiskt dåligt och har sociala problem eller diagnoser. 
Därför måste lärarna jobba mycket med att motivera deltagarna och mycket tid går 
åt till det socialpedagogiska arbetet, något som ställer ökade krav på lärarna. Ett 
antal	rektorer	betonar	att	det	i	dag	finns	en	större	mångkulturalitet	bland	deltagarna,	
vilket gör det viktigt för lärarna att kunna bemöta människor oavsett tankevärld och 
språk.	Allt	fler	deltagare	har	nämligen	bristande	svenskkunskaper	och	detta	måste	
lärarna förhålla sig till i undervisningen. En annan förändring som lyfts fram är att 
deltagarna på allmän kurs i dag är yngre än tidigare. Vidare har det skett en för-
ändring på kunskapsområdet; det krävs djupare och bredare ämneskunskap, större 
social kompetens samt bättre data- och it-kunskap.

Det har även skett förändringar i de strukturella förutsättningarna för lärarnas 
arbete. I dag krävs i större utsträckning att lärarna har en lärarutbildning och folk-
högskolan har mer och mer börjat anpassas efter gymnasieskolan. Detta utmanar 
och förändrar folkhögskollärarrollen. Folkhögskolan har också andra ekonomiska 
förutsättningar i dag eftersom de ekonomiska resurserna är mindre än tidigare. 

Majoriteten av rektorerna menar att lärarrollen måste förändras eller tror att 
den kommer att förändras. Flera rektorer tror också att folkhögskolans strukturella 
förutsättningar kommer att förändras. Formell lärarutbildning kommer att bli ett 
krav	och	lärarna	kommer	att	behöva	kunna	den	nya	gymnasiereformen	och	få	fler	
administrativa uppgifter. En annan tanke är att statsbidragen inte kommer att räcka 
och att folkhögskolan därför behöver hålla på med externa uppdragsutbildningar 
för att få alternativa intäkter.

Vissa rektorer tror att andelen deltagare med olika sorters svårigheter och pro-
blem kommer att öka. Därför blir det ännu viktigare att lärarna vill hjälpa unga 
vuxna	och	är	bra	på	att	motivera.	Allt	fler	av	deltagarna	kommer	också	att	studera	
på folkhögskola därför att de är arbetslösa och inte därför att de är studiemotiverade, 
vilket kräver att lärarna ägnar sig åt behandlingspedagogik snarare än utbildnings-
pedagogik. Lärarna kommer också i större utsträckning att bli ett slags livscoacher 
för	deltagarna.	Då	allt	fler	deltagare	har	bristande	svenskkunskaper	är	det	viktigt	att	
några	av	lärarna	i	lärarkåren	talar	flera	språk	än	svenska.
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Professionella folkhögskollärare?
Vad kan vi då säga om folkhögskollärare som profession? Vad pekar på att lärarna 
kan anses vara professionella? Pågår det någon utveckling som innebär att lärarna 
blir mer eller mindre professionella?

Lärarnas perspektiv på olika aspekter av professionalitet

Vad säger enkätsvaren när det gäller i vilken utsträckning folkhögskollärarna kan 
anses vara en professionell grupp? En fråga gällde i vilken grad olika faktorer är 
viktiga	i	arbetet	som	folkhögskollärare,	och	i	det	finns	några	punkter	att	lyfta	fram	
(se diagram 7). Vi bortser här från de frågor som mer berör förhållandet till folk-
bildningens kännetecken, idégrund och huvudmän. Dessa aspekter kan också ses 
som tecken på professionalitet, men de behandlas under nästa rubrik liksom frågor 
om bedömning, återkoppling etc. 

Det vi då främst vill ta fram är faktorer som handlar om den professionella 
friheten samt om hur man ser på vikten av att utveckla sin kompetens. Den profes-
sionella friheten värderas högt av lärarna när frågan explicit gäller detta. I folkhög-
skolesystemet	finns	dock	en	annan	frihet	som	ibland	lyfts	fram	som	ett	kännetecken	
för folkhögskolan, nämligen att kunna utveckla nya kurser och utbildningar på ett 
annat	sätt	än	i	de	flesta	andra	skolformer.	Den	friheten	är	däremot	bland	de	faktorer	
som	relativt	sett	är	minst	viktiga	för	lärarna.	Nu	har	de	flesta	faktorer	övervägande	
svar som innebär att de är viktiga i mycket eller ganska hög grad, vilket inte är 
så konstigt eftersom enkäten fokuserade på faktorer som borde ses som viktiga i 

Diagram 7. Lärarnas värdering av faktorer i arbetet som är relaterade till profession och 
professionell utveckling
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någon grad, och den tog alltså inte upp ovidkommande aspekter. Vi kan då även se 
att fortbildning, att läsa relevant litteratur och att hålla sig à jour med sitt ämnesom-
råde	är	mycket	eller	ganska	viktigt	för	de	allra	flesta.	Att	delta	i	fortbildning	och	att	
läsa relevant litteratur tillhör samtidigt de faktorer som har fått jämförelsevis låga 
värden när det gäller vad som är viktigt i mycket hög grad. Detta ska här jämföras 
med betydelsen av en professionell utbildning och forskningsbas (vilken man kan 
ta del av via litteratur och fortbildning) när det gäller kännetecken på en profession.

Vi har jämfört skillnader mellan olika kategorier av lärare vad gäller de aspekter 
av professionalitet som togs upp i diagram 7, och då ser vi att den professionella 
friheten är mycket eller ganska viktigt för i princip alla kategorier. Den del av fri-
heten som ligger i att utveckla nya kurser är viktigare för dem som inte arbetar på 
allmän kurs, vilket kan bero på att denna frihet bör vara mer framträdande inom 
de särskilda och korta kurserna. Friheten att utveckla nya kurser är också något 
mindre viktigt för dem med en lärarutbildning som inte är folkhögskoleinriktad, 
men då handlar det främst om ämneslärare som till stor del torde undervisa just på 
allmän kurs.

Den mest framträdande skillnaden när det gäller inställningen till att hålla sig à 
jour inom sitt ämnesområde är att detta i högre grad är mycket viktigt på särskild 
kurs jämfört med på allmän kurs. Detta kan bero på att innehållet i särskilda kurser 
förändras i snabbare takt och därmed kräver att man håller sig à jour i högre grad.

Jämfört med övriga lärare tycker de med lärarutbildning att det är viktigare att 
läsa litteratur om folkhögskola, folkbildning etc., och det gäller speciellt dem som 
har folkhögskollärarutbildning. Äldre lärare tycker också att detta är viktigare, men 
det är inte så stor skillnad utifrån tjänsteår. Med andra ord verkar det vara ålder, och 
därmed erfarenhet i allmänhet, som ger utslag snarare än erfarenhet just som lärare 
på folkhögskola.

Ytterligare en skillnad är att kvinnor och lärare i ”mellanålder” tycker att det är 
viktigare än övriga att delta i fortbildning. Kan det vara så att de yngre lärarna inte 
prioriterar detta om de nyligen har utbildat sig, medan de äldsta lärarna förmodligen 
inte ser detta som lika viktigt då de närmar sig slutet av lärarbanan?

Frågan om hur utbildning och yrkeserfarenhet värderas (diagram 1) har behand-
lats tidigare, men i diskussionen kring den professionella folkhögskolläraren är det 
värt att lyfta fram det faktum att just folkhögskollärarutbildningen anses vara minst 
viktig. Detta visar att folkhögskollärare inte kan sägas vara någon etablerad profes-
sion. Samtidigt anser 80 procent att det är mycket eller ganska viktigt att folkhög-
skollärare har lärarutbildning, och närmare 60 procent anser det vara mycket eller 
ganska	viktigt	att	lärarna	har	folkhögskollärarutbildning.	Det	är	alltså	betydligt	fler	
än den andel som i dag har sådan utbildning.

Folkhögskollärares syn på sitt eget behov av kunskap och kompetens (diagram 
2) kan också visa hur man ser på sitt yrke i relation till olika kännetecken på en pro-
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fession. Kunskap om aktuell forskning om folkhögskola och folkbildning värderas 
relativt lågt, medan kunskap för att hantera etiska dilemman och problem värderas 
relativt högt. Utveckling av nya kurser och utbildningar kan ses som en aspekt av 
professionell frihet, men då kan man också notera att relativt få framhäver behovet 
av denna kunskap.

Professionella lärare i vissa avseenden
Sammanfattningsvis kan man säga att folkhögskollärarna kan ses som professio-
nella i vissa avseenden, men inte i andra, och att det inte handlar om någon homo-
gen lärargrupp. Den professionella friheten är viktig för dem, liksom kunskaper för 
att hantera etiska aspekter av arbetet. Det varierar mellan grupperna hur man ser på 
betydelsen av olika former av kompetens och kompetensutveckling – relaterad till 
arbetet som lärare inom folkbildningen och som lärare i vissa ämnen. Och även om 
det	inte	finns	några	formella	krav	på	lärarutbildning	är	det	ändå	fler	lärare	som	ser	
detta som viktigt än som redan har sådan utbildning.

Bedömningen av folkhögskollärares kompetensbehov (diagram 2) tar även upp 
ett antal aspekter som handlar om professionell lärarkunskap, såväl forsknings- 
och utbildningsbaserad som erfarenhetsbaserad. Det gäller att kunna lägga upp och 
genomföra undervisning, att bedöma kunskapsnivå och utveckling, att undervisa 
just vuxna, att individualisera, att undervisa på distans, att undervisa utanför sko-
lan, att få gruppen att fungera tillsammans, och givetvis att ha kunskap i sitt eller 
sina undervisningsämnen. Dessa aspekter har diskuterats ovan under rubriken ”Vad 
behöver en folkhögskollärare kunna?” och är även relevanta i relation till folkbild-
ningens kännetecken och idégrund (se nästa avsnitt) när det gäller dess pedagogiska 
tillämpning.

Rektorerna om den professionella friheten i lärarrollen 

Om vi går vidare till vad rektorerna sagt kan vi se att alla är överens om att den 
professionella friheten i lärarrollen är viktig och nödvändig – den är rentav en för-
utsättning för att läraren ska kunna förverkliga de idéer som folkbildningen står för. 
En anledning till detta är att läraryrket är ett kreativt yrke där man skapar nytt hela 
tiden. Därför behöver lärarna jobba självständigt med sin undervisning och dess 
innehåll och upplägg. Så länge deltagarna når målen kan lärarna lägga upp under-
visningen hur de vill. Denna frihet är även ett sätt att undvika att folkhögskolan, 
liksom grund- och gymnasieskolan, hamnar i en ”dokumentationshysteri”, som en 
rektor säger. Ett antal rektorer betonar att den professionella friheten förutsätter ett 
stort ömsesidigt förtroende mellan lärare och skolledning. 
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Friheten innebär samtidigt ansvar: det är lärarens ansvar att följa kursplanerna 
och se till att deltagarna (på allmän kurs) får de kunskaper som motsvarar gymna-
sieskolans kunskaper. Enligt vissa rektorer upplever några lärare att detta ansvar är 
för stort. Lärarna ska dock inte ha fullständig frihet och ta hela ansvaret själva, utan 
rektorn bör ha någon form av insyn i lärarnas undervisningsupplägg och metoder. 
Det händer att lärare fattar fel beslut om sin undervisning och då är det skolledning-
ens uppgift att stötta lärarna.

En del rektorer tycker att den professionella friheten även ska omfatta upplägget 
av arbetstiden; lärarna får själva planera när och var de ska planera och förbereda 
sin undervisning. Ofta sträcker sig arbetstiden även över kvällarna därför att vissa 
deltagare behöver hjälp under kvällstid. Andra rektorer anser i stället att lärarna ska 
ha bestämda arbetstider eller i alla fall en bestämd andel arbetsförlagd arbetstid.

Professionella folkhögskollärare? – tankar från 
fokusgrupperna

Vad betyder det då att vara folkhögskollärare, och vari består professionaliteten? 
Vad innebär den när det gäller kompetens? I fokusgrupperna uttrycktes också vissa 
tankar kring detta tema, och vi sammanfattar dem på följande sätt.

En professionell folkhögskollärare har deltagaren i centrum, ser deltagarna och 
har en kunskapssyn och människosyn som utgår från folkbildningen. Lärarna (på 
rörelseskolor) har också ett folkrörelseansvar som en del av identiteten i folkhög-
skolan.	Folkhögskolan	är	en	fri	bildningsform,	med	en	specifik	värdegrund.	Här	
finns	tron	på	att	folkbildning	och	folkrörelser	är	viktiga	för	demokratin	och	samhäl-
let. Lärarens mål är att människor ska växa och gå vidare, och i professionaliteten 
ingår att ge deltagaren tid att lära och låta processen ha sin gång. Man ska kunna se 
att blandade grupper, exempelvis vad gäller ålder och bakgrund, är något positivt, 
att denna mångfald är en möjlighet och resurs. Gruppen är en lärandemiljö. Man ska 
entusiasmera, ”tända folk”, vara en nytänkare och ”vara som propellrar som borrar 
framåt mot det nya”.

Gränsen	mellan	arbetets	lärarroll	och	personen	beskrevs	vidare	som	flytande	–	
och det är en fråga om professionalitet att kunna hantera att man har nära kontakt 
med deltagare i olika åldrar. Slutligen kan man säga att det ses som en livsstil och 
en mission att vara folkhögskollärare. De engagerade lärarna tar på sig mest. Man 
är så mycket ett med sitt jobb som folkhögskollärare och man blir väldigt ”tight” 
med lärarkollegorna. Därför kan den som slutar jobba på folkhögskola få en identi-
tetskris, enligt fokusgrupperna.

En annan dimension av att vara professionell är att ha ett yrkesspråk. Diskussio-
nen kring arbetssituationen och hur den ser ut visar att yrkesspråket saknas, men att 
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lärarna har en ambition eller i varje fall önskan om att bli mer professionella i detta 
avseende. De beskriver hur man kan uppleva frustration och brist på kommunika-
tion i arbetet. Lärararbetet innehåller många arbetsuppgifter och det upplevs svårt 
att dra gränsen för vad som är rimligt – vad det är som hör till jobbet. Den problema-
tiken utmynnar i ett tydligt uttalat behov av målbeskrivning för skolans verksamhet 
och inriktning, samtidigt som lärarna har svårt att formulera sig kring sin yrkesroll.

Ett yrkesspråk, eller lärarspråk, skulle ge lärarna möjlighet att tala om sitt yrke 
med de kunskaper och färdigheter man har, och hur man går tillväga för att un-
dervisa	och	möta	deltagare.	I	nuläget	finns	dock	inte	tid	för	samtal	där	lärarna	kan	
utveckla ett slags yrkesvokabulär eller gemensamt benämnande av situationer och 
hur de hanteras.

Lärare menar alltså att man behöver sätta ord på hur arbetssituationen ser ut. 
Måldiskussionen måste hållas levande, framhåller man. Vilka är arbetsuppgifterna, 
vad är målet med lärargärningen på den skola där man är anställd? Det gäller att lösa 
problem för att inte ständigt hamna i stressituationer.

Samarbete och kontakter mellan lärare på olika skolor kan bidra till att man 
finner	en	gemensam	utgångspunkt	och	kan	ställa	krav	på	vad	som	är	nödvändigt.	
Dessutom menar man att kompetensen ökar om lärare är öppna sinsemellan och 
delar med sig av erfarenheter. Även fortbildning och handledning nämns i sam-
manhanget.

Vidare lyfts tydlighet fram som väsentligt – ju mer komplex situationen på sko-
lan är, desto tydligare behöver man vara. Det är viktigt att få fram vad som behöver 
förändras och se gränser för vad som är lärares arbetsuppgifter, men då behövs ord 
som preciserar och gör detta konkret. Det här nämns också som en ledningsfråga 
– dialog och en lyssnande rektor som kan sätta sig in i och förstå lärares arbetssitua-
tion är betydelsefulla faktorer.

Dessa tankar för vidare mot den del av lärarnas identitet eller självbild som 
handlar om hur man relaterar till folkbildningens idégrund och till de huvudmän 
som står bakom verksamheten i respektive skola.



Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning 63

Idégrund och huvudmän
Vi går alltså vidare med att se närmare på hur folkbildningens kännetecken och 
idégrund samt verksamhetens huvudmän kommer till uttryck hos lärarna, och vad 
rektorerna har att säga inom detta område.

Lärarnas perspektiv på idégrund och huvudmän

Diagram 8. Lärarnas värdering av faktorer i arbetet som är relaterade till folkbildningens 
idégrund och folkhögskolornas huvudmän
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I	enkäten	fick	lärarna	ange	hur	de	ser	på	ett	antal	faktorer	som	kan	ha	betydelse	
i lärararbetet. Resultaten visar att alla faktorer som kan hänföras till statens fyra 
huvudsyften med bidraget till folkbildningen (diagram 8) uppfattas som viktiga av 
lärarna. Det område som verkar vara något mindre viktigt är att bidra till intresse 
för och delaktighet i kulturlivet. Lärare på särskild kurs anser dock att detta område 
är viktigare än övriga lärare, vilket förmodligen är kopplat till att många särskilda 
kurser	har	en	kulturprofil.	Detta	är	dock	ett	av	få	områden	där	lärare	på	särskild	
kurs skiljer ut sig på ett sätt som är värt att notera. Den största variationen gäller de 
frågor som på olika sätt tar upp demokratiaspekter. Där anser 90 procent att det är 
mycket viktigt att ge kvinnor och män lika goda möjligheter, medan ungefär hälften 
så	många	anser	att	det	är	mycket	viktigt	att	ge	deltagarna	inflytande	över	undervis-
ningen eller utbildningen.

De faktorer som tar upp relationen till huvudmannen prioriteras lägre än alla 
faktorer som har kopplats till de fyra syftena. Det verkar alltså som om folkbild-
ningens övergripande mål med folkhögskolan har större betydelse än huvudman-
nens	specifika	mål.	Enligt	lärarna	är	det	också	viktigare	att	bidra	till	att	uppfylla	
huvudmannens mål med folkhögskoleverksamheten än att bidra till utvecklingen 
av huvudmannens (övriga) verksamhet. Med andra ord verkar lärarna ha fokus på 
folkhögskolans egen verksamhet och ser inte direkt folkhögskolan som ett medel 
för att bidra till och uppnå huvudmannens kanske mer övergripande mål.

Man kan även se (diagram 2) att kunskap om huvudmannens, Folkbildningsrå-
dets och statens förväntningar på verksamheten inte tillhör de områden som priori-
teras högst av lärarna. Ändå är det närmare 80 procent som anser att sådan kunskap 
behövs i mycket eller ganska hög grad. Kunskap om utbildningar i gymnasieskola 
och vuxenutbildning anser man sig behöva i lägre grad, även om lärare på allmän 
kurs ser ett något större behov av detta Deras inställning hör troligen samman med 
uppdraget att intyga högskolebehörighet i form av kunskaper som motsvarar gym-
nasieskolans krav.

Folkbildningens kännetecken, idégrund och huvudmän – 
ur rektorsperspektiv

De intervjuade folkhögskolerektorerna hade många tankar kring folkbildningens 
kännetecken	och	idégrund.	Flera	understryker	synen	på	bildning,	att	det	finns	ett	
egenvärde i att bilda sig även om det inte leder till ett arbete. Folkbildning betyder 
folklig bildning eller, bildning för, av och genom alla. Människor ska själva be-
stämma vad de tycker är viktigt att lära sig och varför, och det gör folkbildningen 
till en grund för demokrati. En rektor talar om folkbildningen som ett alternativt 
rum	mellan	de	härskande	maktstrukturerna,	vilka	hen	definierar	som	marknaden,	
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staten och det övergripande systemet. Folkbildningens kunskapssyn är också erfa-
renhetsbaserad och integrerad; kunskap uppfattas som en del av människan själv 
och lärandets del i ett sammanhang betonas. Denna syn på kunskap innebär att både 
lärare	och	deltagare	har	något	att	komma	med	och	att	det	finns	en	respekt	för	ett	
gemensamt sökande efter djupare kunskap – lärarna ska göra kunskapsutvecklings-
resan tillsammans med deltagarna.

Humanism, demokrati, mångfald
Rektorerna menar också att folkbildningen genomsyras av ett humanistiskt synsätt, 
ett	genuint	intresse	för	människan	och	en	bejakande	och	reflekterad	människosyn.	
Ett positivt bemötande av individen är viktigt och alla ska känna att de har sin givna 
plats.	Det	handlar	om	att	se	varje	individ,	identifiera	var	individen	står	och	ge	henne	
eller honom det som behövs. Man har ett holistiskt förhållningssätt och ser hela del-
tagaren.	Skolan	anpassas	sedan	utifrån	deltagarnas	förutsättningar.	Det	finns	också	
en stor tilltro till individernas förmåga och möjligheter samt en föreställning om 
att alla kan och ska få möjlighet att utvecklas och att denna utveckling kan ske på 
olika	sätt.	I	utvecklingsprocessen	är	det	viktigt	att	det	finns	en	balans	mellan	frihet	
och ansvar; individen själv måste vilja utvecklas. Människan ses som agent i sitt 
eget liv och i samhället. Samtidigt som folkbildningen alltså utgår från individen 
är den också kollektivistisk eftersom det handlar om att stärka varje individ för att 
därigenom stärka hela gruppen. 

Den humanistiska värdegrunden innebär också att man värnar om demokra-
tiska värden. Rektorerna beskriver att skolan är öppen för mångfald och bejakar 
olika kulturer, politiska idéer och trosuppfattningar. Man tror också på demokra-
tiskt	inflytande	och	deltagarnas	möjlighet	att	påverka	sin	egen	utbildning.	Under-
visningen är därför deltagarstyrd och deltagarna är medskapare i undervisningen. 
Folkbildning är alltså en form av demokratiskt lärande. En förutsättning för detta 
demokratiska inslag är att folkbildningen bygger på frivillighet. Det demokratiska 
perspektivet ger även samtalet mellan lärare och deltagare en avgörande funktion; 
läraren för en dialog med deltagarna för att utveckla arbetssätten och få deltagarna 
att känna sig trygga. ”Eftersom bildningens utveckling och fördjupande utgår från 
människors olikheter och mångfald, från mötet mellan människor och det mellan-
mänskliga samtalet, är dialogen snarare än slutsatsen essensen av bildningens pe-
dagogik”, som en folkhögskolerektor uttrycker saken.

Med	folkbildningen	följer	också	en	specifik	syn	på	samhället	och	en	förståelse	
för samhällssituationen. Folkhögskolan ska vara en aktiv part i samhällslivet och ha 
ett samröre med verkligheten runtomkring, exempelvis offentliga myndigheter och 
folkbildningsrörelser. Det är också viktigt att uppmuntra deltagarna att förstå sitt 
samhällsuppdrag som medborgare samt vikten av att bidra till samhällsutveckling-
en. Dessutom vill man engagera deltagarna i frågor som till exempel rör miljö och 
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internationell solidaritet. En marginell åsikt är att folkhögskolans samröre med om-
världen är för begränsat, som en följd av en viss självgodhet inom folkhögskolan. 
Det samarbete som önskas här är dock inte kontakter med myndigheter och folk-
bildningsrörelser utan kontakter mellan folkhögskolan och företagare i yrkeslivet. 

Lärarnas betydelse
Flera av rektorerna menar att folkbildningens kännetecken och idégrund kommer 
till uttryck i lärarrollen eftersom lärarna får den pedagogiska frihet och det ansvar 
som krävs för att kunna förverkliga folkbildningens kännetecken. Vissa rektorer är 
dock inte lika övertygade om att folkbildningens kännetecken framträder hos lärar-
na utan tror att detta varierar mellan enskilda lärare och skolor. En åsikt är att folk-
bildningens idégrund bara märks hos de lärare som har kunskap om folkbildning. 

Flera rektorer menar också att folkbildningens kännetecken kommer till uttryck 
i lärarnas kunskapssyn. Man pratar till exempel i allmänhet om bildning snarare än 
utbildning. Lärarna mäter inte heller kunskap hela tiden; det är inte proven som är 
viktiga utan själva lärprocessen och det långsiktiga perspektivet. Folkhögskolan 
har dessutom inga färdiga kursplaner. Allt detta ingår i folkbildningens idégrund 
och skiljer folkhögskolan från andra skolformer. Folkhögskolläraren är också en 
förebild för deltagarna genom sina värderingar och sin praktik samt genom att lära 
ut hur man erövrar lärandet och gör det till ett verktyg för att förändra sitt liv.

Folkbildningens gemensamma värdegrund och människosyn framträder också 
hos	lärarkåren	eftersom	de	flesta	lärare,	enligt	rektorerna,	har	detta	människoorien-
terade perspektiv. Det är en viss sorts människor som trivs på folkhögskola, just där-
för att de har denna värdegrund och ett intresse för människor och deras utveckling. 
Folkbildningens empatiska människosyn innebär att lärarna värnar om människan 
och ser olikheter som en styrka snarare än som något negativt. Lärarna respekterar 
deltagarna,	tar	dem	på	allvar	och	skapar	utrymme	för	alla	att	ta	plats.	Det	finns	en	
lyhördhet och man lyssnar till deltagarnas behov och förväntningar. Lärarna har 
även en stark tro på att individer kan utvecklas och att denna utveckling kan ske på 
olika	sätt,	och	lärarna	uppmuntrar	deltagarna	där	de	befinner	sig	i	utvecklingspro-
cessen, vilket stärker deras självförtroende. Dessutom kan lärarna hjälpa deltagarna 
att hantera sina liv. Deltagarna i sin tur känner förtroende för lärarna och kan berätta 
om sina problem för dem. Allt detta fokus på individen innebär också att folkhög-
skolan har en mer individuell pedagogik och mindre grupper än andra skolformer. 
Samtidigt	som	det	alltså	finns	ett	tydligt	fokus	på	individen	är	det	dock	gruppen	
som är det allra viktigaste, och det är ytterligare ett av folkbildningens kännetecken. 

Folkbildningens idégrund märks också i det demokratiska förhållningssättet och 
synen	på	demokratiskt	inflytande.	Deltagarna	får	vara	med	och	styra,	och	lärarna	är	
inställda på att deltagarna är med och skapar undervisningen. Lärarna jobbar som 
om de är jämställda med deltagarna i stället för att ha katederundervisning. Hos lä-
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rarna	finns	också	en	helhetssyn	som	även	den	är	hämtad	från	folkbildningen:	inom	
folkhögskolan är ämnena integrerade i en sammanhållen utbildning, och lärarna 
ser en helhet eftersom folkbildning har med livet som helhet att göra. Hela skolan 
ses som en lärandemiljö och alla på skolan är en del av lärandet. Därför är det inte 
bara studierna som är viktiga utan även de sociala relationerna, de gemensamma 
aktiviteterna	och	det	gemensamma	boendet	(på	de	skolor	där	det	finns	ett	sådant).	

Även folkbildningens samhällsorienterade inslag kommer till uttryck när lärar-
na tar upp samhällsfrågor i undervisningen. Många lärare har också ett engagemang 
utanför skolan i till exempel föreningslivet, ett engagemang som de för vidare till 
deltagarna. Vissa rektorer tycker dock att det inte är alla lärare som bidrar till att 
motivera deltagarna till samhällsengagemang. Något annat som lyfts fram är att 
folkbildningens fokus på kultur ingår i lärarrollen, på så sätt att lärarna tar med del-
tagarna på olika kulturupplevelser. Det kan exempelvis vara teater eller konserter, 
och skolan kan anordna föreläsningar med kulturpersonligheter. 

Huvudmännens betydelse
Flera av rektorerna menar att det som huvudmannen står för kommer till uttryck i lä-
rarrollen. Huvudmannens ideologi och värderingar genomsyrar verksamheten och 
lärarna avviker inte från de grundläggande värderingarna. Det är också huvudman-
nens målsättning som styr utbudet och upplägget av kurserna, vilket i sin tur styr 
vilka lärare som anställs och vilken handlingsfrihet de har. Andra rektorer är mer 
tveksamma	till	hur	stort	inflytande	huvudmannen	har.	De	menar	att	huvudmannens	
syfte och målsättning är lite för abstrakt, eller tycker att huvudmannens värderingar 
borde komma till uttryck men är osäkra på om de gör det. En marginell åsikt är att 
skolan har ett delvis komplicerat förhållande till huvudmannen därför att denna 
ger skolan ett uppdrag som lärare och övrig skolpersonal bara delvis kan påverka. 
Ibland vill huvudmannen att skolan ska ägna sig åt verksamheter som personalen 
inte prioriterar, till exempel att ha kurser för välbeställda människor, medan de 
anställda	på	skolan	hellre	vill	satsa	på	att	nå	fler	deltagare	från	fattiga	förorter.	De	
ekonomiska	resurserna	räcker	inte	till	allt,	vilket	skapar	intressekonflikter	och	frus-
tration.	Men	när	lärarnas	och	huvudmannens	intressen	sammanfaller	finns	å	andra	
sidan stora möjligheter att genomföra projekt just tack vare huvudmannen. 

Några rektorer nämner att skolornas huvudmän har som syfte och övergripande 
mål att höja utbildningsnivån, och att lärarna bidrar till detta. En huvudman har 
målsättningen att olika grupper ska behandlas lika, något som lärarna på skolan 
jobbar med. En del rektorer säger att huvudmannen har en demokratisk värdegrund 
och ett demokratiskt förhållningssätt, och att detta kommer till uttryck i lärarrollen. 
Målsättningen	att	verka	för	demokrati	och	inflytande	märks	på	så	sätt	att	deltagarna	
har	goda	möjligheter	till	inflytande.	En	huvudman	har	även	som	övergripande	mål	
att	barn	och	ungdomar	ska	få	ökat	inflytande,	och	lärarna	på	denna	skola	försöker	ge	
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ungdomar verktyg att påverka sin livssituation. På så sätt bidrar de till detta ökade 
inflytande.	En	annan	målsättning	som	denna	huvudman	har	är	att	öka	livskvaliteten,	
något som lärarna bidrar till genom att tala om för deltagarna att de är värdefulla.

Några av rektorernas skolor har exempelvis LO eller arbetarrörelsen som hu-
vudman och jobbar utifrån rörelsens värderingar. Många av deltagarna tillhör ut-
satta samhällsgrupper, de är arbetslösa eller har annan bakgrund än svensk, och 
i enlighet med arbetarrörelseideologin ger skolan och lärarna dessa individer en 
andra chans. LO vill att folkhögskolan ska ha en facklig och politisk inriktning, 
vilket skolan och lärarna också har. På en annan av dessa folkhögskolor märks, 
enligt rektorn, huvudmannens arbetarrörelseideologi inom lärarkåren på så sätt att 
det	finns	ett	samhällsintresse.	

Två av rektorerna arbetar på skolor med kristna huvudmän och på båda dessa 
skolor framträder huvudmannens värdegrund och målsättning i lärarrollen. Alla 
lärare måste inte vara troende, men några av dem måste vara det och dessutom 
bör de vara aktiva i sin hemförsamling. Däremot måste alla acceptera de kristna 
värderingarna och känna samhörighet och lojalitet med huvudmannen. Det kristna 
huvudmannaskapet återspeglas i skolvardagen och de mänskliga mötena eftersom 
den kristna människosynen sammanfaller med folkbildningens människosyn – att 
alla individer har ett värde. Huvudmannens målsättning kommer också till uttryck 
i lärarrollen på ett lite mer konkret sätt när skolorna arrangerar kristna aktiviteter 
såsom andakter, gudstjänster och aftonböner som är frivilliga för deltagarna. Dessa 
aktiviteter är lärarna involverade i. Däremot understryks att lärarna i allmänhet, 
med vissa undantag, inte ska ha ett tydligt kristet budskap i sin undervisning utan 
hålla isär religiositeten och undervisningen.

Rektorernas inställning som förutsättning för lärararbetet
Som helhet verkar rektorerna alltså ha väl utvecklade tankar kring vad det betyder 
att arbeta med just folkhögskola och folkbildning, med dess idégrund, och att det 
finns	olika	huvudmän	som	står	bakom	respektive	skola.	Denna	inställning	från	led-
ningens sida torde vara betydelsefull, men inte en garanti, för att både folkbildning-
ens och de olika huvudmännens idégrund ska komma till uttryck i lärarnas arbete.

Idégrund och huvudmän – tankar från fokusgrupperna

Fokusgrupperna utvecklade tankarna om idégrund och huvudmän vidare i sina 
samtal. Lärarna i fokusgrupperna beskrev bland annat folkhögskolan som en oas i 
samhället. De menade att folkhögskolan ska akta sig för att nischa sig som en andra 
chans och i stället vara en skola som är öppen för alla. Idégrunden är folkbild-
ningens människosyn, där deltagaren står i centrum och man utgår från individens 
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behov. Kännetecken i arbetet är att se deltagaren, ha tid att lyssna och ha en nära 
kontakt med dem. Många elever känner sig sedda därför att man betonar individua-
litet och har många samtal. Samtidigt som individen står i centrum betonas också 
gruppens betydelse. Pedagogiken bygger också på att deltagarna är motiverade och 
vill något själva. Så var det för 20–30 år sedan, men enligt lärarna är det inte så 
längre – nu är folkhögskollärare mer som socialarbetare. 

Friheten i att lägga upp sitt arbete är en annan viktig aspekt av folkhögskolans 
idégrund. Som lärare bedömer man själv vad som behövs och man har inget regel-
verk som i en kommunal skola.

Statens mål med folkhögskolan visar sig enligt lärarna i att man betonar kul-
turaktiviteter, att deltagarna ska få verktyg att påverka och att demokrati lärs ut i 
handling samt genomsyrar skolan och tänkandet. 

Huvudmännen nämns i samband med rörelseskolor, där lärarna under anställ-
ningsprocessen får svara på om de delar värdegrunden. Lärarna funderar också 
kring	hur	profilkurser	kan	förankras	i	folkbildningstanken	och	vara	en	del	i	skolan	
som helhet, på samma sätt som allmän kurs.

Något som uppfattas som positivt är att man som folkhögskollärare har ett 
bildningsuppdrag, att det inte är elitistiskt, och att man får mycket självständighet 
och	flexibilitet.	Lärare	med	en	estetisk	inriktning	kan	dock	drabbas	av	en	”identi-
tetskris”	därför	att	det	finns	en	motsättning	mellan	folkbildningsuppdraget	och	det	
konstnärliga uppdraget. 

Vissa lärare lyfter fram att folkbildningstanken håller på att glömmas bort och 
att man som lärare därför måste missionera i sitt eget hus. Men samtidigt efterfrå-
gar eleverna nu andra saker än det som tydligt kan kopplas till folkbildningstanken. 
Lärarna menar att många elever inte vet vad folkhögskolan är utan är kvar i det 
gymnasiala förhållningssättet. En lärare som arbetar på en arbetarrörelseskola säger 
att de tidigare hade många teaterkursdeltagare som ville göra politisk teater, men 
nuförtiden är de färre eftersom arbetarrörelsen är svagare. En del lärare har också 
slutat eftersom de tycker att de nya förhållningssätten krockar med deras ideal. Det 
finns	alltså	en	medvetenhet	om	idégrunden	och	huvudmännens	betydelse,	men	vissa	
har svårt att leva upp till sina ideal.
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Lärande – kunskaper – återkoppling – 
bedömning

En aspekt av lärarens arbete som endast berördes i enkäten var hur man ser på att 
förklara för deltagarna vad de förväntas lära sig, bland annat när det gäller vad som 
krävs för att deltagare på allmän kurs ska få ett visst studieomdöme eller ett visst 
intyg om behörighet. Detta hänger ihop med att bedöma deltagarnas resultat och ge 
återkoppling på det (diagram 9). Här kan vi se att återkoppling i allmänhet är den 
aspekt som lärarna anser vara viktigast. Att förklara vad som krävs eller förväntas 
är mindre viktigt, vilket kan förstås mot bakgrund av folkbildningen har en mer öp-
pen och mindre målstyrd inställning till lärandeprocessen och till resultatet i form 
av kunskaper och bildning.

Man kan också notera att relativt många lärare inte har någon uppfattning när 
det gäller frågor kring mer formella bedömningar såsom behörighetsintyg och stu-
dieomdöme. Det är framför allt lärare på särskilda och korta kurser som tycker att 
detta är mindre viktigt och inte vill ange någon uppfattning i frågan, det vill säga de 
lärare som i mindre utsträckning är berörda av dessa former av bedömning.

Diagram 9. Lärarnas värdering av faktorer i arbetet som är relaterade till förväntningar på 
samt återkoppling och bedömning av deltagarnas lärande och kunskaper

Att förklara för deltagarna vad de 
ska/bör lära sig i ditt/dina ämnen
Att förklara för deltagarna vad som 
krävs för att få ett visst intyg om 
behörighet/ett visst studieomdöme
Att ge återkoppling på deltagarnas 
kunskapsutveckling

Att göra rättvisa bedömningar 
(Behörigheter, studieomdöme)

n Mycket hög grad      n Ganska hög grad      n Ganska liten grad     
n Mycket liten grad     n Ingen uppfattning

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

I vilken grad anser du att följ
ande faktorer är viktiga i arbe
tet som folkhögskollärare?
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Vad är viktigt i arbetet som lärare –  
förändring över tid

Vi frågade även vilken förändring över tid lärarna har sett och förväntar sig när det 
gäller de olika faktorer som har diskuterats i de senaste avsnitten om professionella 
lärare, idégrund och huvudmän samt återkoppling och bedömning. Här redovisar vi 
och diskuterar kortfattat lärarnas perspektiv på detta, samlat för alla dessa tre om-
råden. Till att börja med ska vi se vilka svar en tillbakablick ger. Vi vill här påpeka 
att frågan ställdes som en tillbakablick på lärarens tid som folkhögskollärare, vilket 
innebär att det är en kortare eller längre tidsperiod som man kan se tillbaka på. Detta 
ger även ett visst utslag i hur lärarna svarade när det gäller hur stora förändringar 
som har skett.

Den faktor som ökat mest i betydelse (diagram 10, nästa sida) är uppgiften att 
utveckla nya kurser och utbildningar, något som vi har sett som en aspekt av den 
professionella friheten i arbetet. I övrigt har betydelsen av att utgå från de enskilda 
deltagarnas behov ökat mest, liksom faktorer som handlar om återkoppling – att 
förklara vad deltagarna bör lära sig, generellt och för att få viss behörighet och 
omdöme, samt att ge själva återkopplingen. Här handlar det alltså om sådant som 
på olika sätt sätter deltagaren i fokus. Få faktorer har fått avsevärt mindre betydelse, 
men det som minskat mest är betydelsen av att delta i fortbildning. Detta kan tyda 
på att lärarna i dag har sämre möjligheter till professionell utveckling.

Betydelsen av att utgå från varje deltagares behov har ökat enligt drygt 40 pro-
cent av lärarna, och här ser man också att detta har ökat mest enligt de som är äldre 
och har längre erfarenhet. Denna faktor har även ökat något mer enligt de lärare som 
har en lärarutbildning, och enligt de lärare som huvudsakligen undervisar på allmän 
kurs. Här kan det handla om att lärarutbildade är mer benägna att se sådana behov, 
men också att deltagargruppen skiljer sig åt mellan allmän kurs och övriga kurser. 
Att motivera, engagera och intressera deltagarna har också blivit något viktigare på 
allmän kurs. Betydelsen av att utveckla nya kurser är ytterligare ett område som har 
ökat mer enligt lärare som är äldre och mer erfarna, men man kan även se att denna 
aspekt har blivit viktigare på särskild kurs.

Ett	 intressant	mönster	 är	 också	 att	 betydelsen	 av	flera	 faktorer	 har	 ökat	mer	
enligt de lärare som har utländsk bakgrund. Detta gäller att ta tillvara tidigare erfa-
renheter och att ge män och kvinnor lika goda möjligheter, att ge ämneskunskaper, 
att	göra	rättvisa	bedömningar,	att	ge	deltagarna	inflytande,	att	läsa	relevant	litteratur	
och att hålla sig à jour med sitt ämne. Man kan fråga sig vad dessa skillnader beror 
på. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att dessa lärare har en annan bakgrund 
och inte uppmärksammade sådana aspekter i lika stor utsträckning när de först kom 
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Diagram 10. Lärarnas bedömning av hur betydelsen av olika aspekter av arbetet förändrats 
över tid

in i folkhögskolan, men att de sedan har uppmärksammat dem och därmed upplever 
att de har ökat i betydelse i högre grad än vad lärare med svensk bakgrund gör.

Hur har behovet av kun skap och  
kompetens förändrats under din  
tid som folkhögskol lärare när det gäller … 
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… att hålla sig à jour inom sitt ämnesområde
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sitt arbete

… att utveckla nya kurser och utbildningar

… att ge kvinnor och män lika goda möjligheter

… att utveckla deltagarnas demokratiska förhåll
ningssätt

… att ge deltagarna inflytande över utbildningen/
undervisningen

… att få undervisningsgruppen/klassen att fungera 
tillsammans

… att väcka intresse, engagera och motivera 
deltagarna

… att utgå från varje enskild deltagares behov

… att ta tillvara deltagarnas tidigare kunskaper och 
erfarenheter

… att ge deltagarna kunskaper i ditt/dina ämnen

… att bidra till deltagarnas intresse för och delaktig
het i kulturlivet

… att bidra till utvecklingen av verksamheten hos 
skolans huvudman

… att bidra till att uppfylla huvudmannens mål med 
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n Ökat mycket      
n Ökat något      
n Varit oförändrat      

n Minskat något      
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När man blickar framåt (diagram 11) ser mönstret ungefär likadant ut. De fak-
torer man tror kommer att öka mest i betydelse är att utgå från deltagarnas behov 
och att utveckla nya kurser och utbildningar. Därefter tror man att betydelsen av att 

Diagram 11. Lärarnas bedömning av hur betydelsen av olika aspekter av arbetet kommer att 
förändras i framtiden

Hur tror du att betydelsen av följande 
områden i arbetet som folkhögskollärare 
kommer att förändras i framtiden?
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… att utveckla deltagarnas demokratiska förhåll
ningssätt

… att ge deltagarna inflytande över utbildningen/
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… att få undervisningsgruppen/klassen att fungera 
tillsammans

… att väcka intresse, engagera och motivera 
deltagarna

… att utgå från varje enskild deltagares behov

… att ta tillvara deltagarnas tidigare kunskaper och 
erfarenheter

… att ge deltagarna kunskaper i ditt/dina ämnen

… att bidra till deltagarnas intresse för och delaktig
het i kulturlivet

… att bidra till utvecklingen av verksamheten hos 
skolans huvudman

… att bidra till att uppfylla huvudmannens mål med 
folkhögskoleverksamheten

… att förklara för deltagarna vad de ska/bör lära sig 
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väcka intresse, engagera och motivera kommer att öka mest, tillsammans med några 
faktorer som handlar om återkoppling. Samtidigt bedömer man att den professio-
nella friheten kommer att minska mest i betydelse.

Om man jämför svaren mellan olika kategorier av lärare är skillnaderna inom 
detta område generellt små, det vill säga att skillnaderna är mindre än för andra 
frågor. Några skillnader kan ändå lyftas fram, även om vi inte vill dra för stora 
växlar på dem.

Lärare med utländsk bakgrund tror att rättvisa bedömningar kommer att bli vik-
tigare i större utsträckning än lärare med svensk bakgrund. Att förklara vad som 
krävs för en viss behörighet eller ett visst omdöme tror främst de yngsta lärarna, 
och de på allmän kurs, kommer att få större betydelse. De äldre lärarna tror i större 
utsträckning att det blir viktigare att bidra till intresse för och delaktighet i kultur-
livet, och att läsa relevant litteratur. På särskilda och korta kurser tror man att hu-
vudmannens mål med folkhögskoleverksamheten kommer att bli viktigare, i större 
utsträckning än vad man tror på allmän kurs.

De som inte har lärarutbildning tror att betydelsen av att läsa relevant litteratur 
och hålla sig à jour med sitt ämne kommer att öka i större utsträckning än vad de 
som har lärarutbildning tror, vilket är intressant. Kanske ser de tecken på en profes-
sionalisering av folkhögskollärarna, medan de som har en lärarutbildning kanske 
redan ser detta som viktigt?

Slutligen kan man notera att de faktorer som gäller huvudmän samt bedöm-
ningar i form av behörigheter och studieomdöme ses som mindre viktiga även i 
denna	tillbaka-	och	framåtblick.	Inom	detta	tema	finns	dock	störst	andel	som	anger	
att de inte har någon uppfattning om huruvida betydelsen har förändrats eller kom-
mer att förändras.

Rekryteringsstrategier
Rekryteringsstrategier är ytterligare ett tema som berörs i kartläggningen, och då i 
första hand i intervjuerna med rektorerna. Temat behandlades inte i enkäten, men 
fokusgrupperna hade vissa funderingar som var relevanta i relation till rekrytering.

Rekryteringsstrategier, kompetensbehov och lärarroll – 
ett rektorsperspektiv

Rektorerna beskriver olika sätt att rekrytera ny personal. En del rektorer annonserar 
ut alla tjänster medan andra rektorer ibland rekryterar via annonsering och ibland 
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via kontakter. Rekryteringssättet beror i allmänhet på om det handlar om en fast 
anställning eller ett vikariat. Vid en fast eller mer långvarig anställning rekryteras 
lärarna ofta via annonser, och vid visstidsanställning eller vikariat via kontakter. En 
del rektorer involverar lärarna på skolan när en ny lärare ska anställas. Lärarna får 
då läsa ansökningshandlingarna, vara med och intervjua de sökande eller vara med 
och välja vem som ska anställas.

När rektorerna ska anställa tittar de på de sökandes ämneskunskap och pedago-
giska kunskap. Även undervisningserfarenhet, folkbildningskunskap och folkbild-
ningserfarenhet nämns, samt den sökandes egenskaper, förmågor och erfarenheter. 
Det anses även viktigt att den sökande har rätt syn på människor och folkbildning 
samt kan hantera deltagare med sociala problem. För de två kristna skolorna som 
var representerade är det antingen en fördel eller nödvändigt att den sökande är 
kristen. Två av rektorerna tar också hänsyn till social och kulturell bakgrund när 
de anställer. Den ena eftersträvar en jämn könsfördelning och en jämn fördelning 
mellan svenskfödda och utlandsfödda, och den andra anställer enbart lärare med 
en annan etnisk bakgrund än svensk på en kurs där alla deltagare också har annan 
bakgrund än svensk.

Rektorerna försöker försäkra sig om att lärarna har den efterfrågade kompe-
tensen genom ansökningshandlingar såsom cv och personligt brev, intervjuer och 
referenser.	Det	finns	också	rektorer	som	prövar	de	sökande	i	ett	undervisningssam-
manhang eller via en provanställning innan de bestämmer vem som ska anställas.

Sammantaget kan man säga att rektorerna beskriver hur de tar hänsyn till viktiga 
aspekter av rollen som folkhögskollärare: ämneskunskap och pedagogisk kunskap, 
kunskap om och erfarenhet av folkbildningen och dess idégrund, huvudmännens 
betydelse samt lärarnas människosyn och relation till deltagarnas behov. Däremot 
lyfter man inte fram några tydliga krav på någon speciell lärarutbildning eller annan 
forskningsbaserad kunskap. Vi kan också notera att rektorerna till stor del fokuse-
rar	på	allmän	kurs	och	dess	behov	när	de	reflekterar	kring	behoven	av	lärare	och	
lärarkompetens, vilket kan leda till att de särskilda kurserna kommer i skymundan i 
diskussionen även om de utgör en väsentlig del av folkhögskolan. 

Tankar från fokusgrupperna

”Rekryteringsstrategier” var inte något som direkt togs upp i fokusgrupperna, och 
lärarnas nämner inte heller begreppet. Dock sa lärarna att folkhögskollärarutbild-
ningen lockar till sig en viss typ av människor, och att de bör tas tillvara med sina 
ambitioner. Det nämns också att skolorna anställer gymnasielärare och att folkhög-
skolan blir mer lik gymnasiet; skillnaden mellan folkhögskola och gymnasieskola 
blir	mindre	tydlig.	Något	annat	som	nämns	är	att	flera	nya	allmänlärare	(allmänna	
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ämnen, allmän kurs) har anställts på en av skolorna och att en nyinrättad specialpe-
dagogtjänst har tillsatts.

Flera lärare lyfter fram att det behövs rimliga löner för att kunna rekrytera nya 
lärare. En annan synpunkt som framkommer är att en nyanställd lärare först behöver 
gå bredvid en annan lärare eller ha samtal med andra lärare om problem som upp-
står	i	arbetet.	På	en	av	skolorna	finns	detta	system;	där	får	lärare	som	ska	anställas	
mentorer	bland	de	befintliga	lärarna.

Kompetensutveckling
Rekrytering av nya lärare är alltså ett sätt att utveckla kompetensen inom lärar-
gruppen på en skola. Men nog så viktigt är arbetet med kompetensutveckling hos 
de	befintliga	lärarna.	Hur	ser	man	då	på	detta	med	att	utveckla	sin	kompetens	som	
lärare? Strävar lärarna efter att bli mer professionella?

Kompetensutveckling ur lärarperspektiv

Lärarna anser generellt att folkhögskollärare i hög grad behöver kompetens inom 
de	flesta	av	områdena	i	vår	enkät,	men	de	är	mer	nyanserade	när	det	gäller	sina	
egna behov av (diagram 4) och möjligheter till (diagram 12) kompetensutveckling. 
Behoven har berörts tidigare, och här ska dessa behov relateras till vad lärarna tror 
om möjligheterna att för närvarande faktiskt utveckla sin kompetens.

De tror sig ha störst möjlighet att utveckla sin kompetens inom samma områ-
den	som	flest	har	angett	att	folkhögskollärare	generellt	har	behov	inom	(fråga	10),	
nämligen undervisning i ämnet och kunskaper i hur man får gruppen att fungera. 
Detta är emellertid inte de områden där lärarna upplever störst egna och uppskat-
tade framtida behov av kompetensutveckling (diagram 4 respektive 5). De mest 
framträdande upplevda behoven gällde att kunna upptäcka och stödja deltagare med 
särskilda behov, vilket tillhör de områden som ligger i ett mellanläge när det gäller 
vilka möjligheter man tror sig ha.

En	jämförelse	mellan	olika	kategorier	av	lärare	visar	att	det	är	fler	lärare	i	stor-
stadsregioner än lärare i andra delar av landet som upplever detta sistnämnda behov, 
vilket skulle kunna bero på att dessa städer har den största andelen deltagare med 
problem.

Minst möjligheter att utveckla sin kompetens tror man sig ha när det gäller att 
hantera olikheter i språk, att undervisa på distans och att undervisa utanför skolan, 
samt när det gäller utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Av dessa 
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Diagram 12. Lärarnas bedömning av möjligheterna till kompetensutveckling

områden är det kompetens kring språkolikheter och kring distansundervisning som 
man	upplever	ett	större	behov	av,	både	i	nuläget	och	på	sikt.	Det	verkar	alltså	fin-
nas vissa ”glapp” mellan lärarnas syn på kompetensbehovet och möjligheterna att i 
nuläget få sådan kompetensutveckling.

Relativt få av lärarna tycker att de behöver utveckla sin kompetens när det gäller 
huvudmannens	förväntningar	på	verksamheten,	och	här	finns	ingen	större	skillnad	
mellan lärare på offentligägda skolor och rörelseägda skolor. Det är också en rela-
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tivt liten andel av lärarna som upplever att de behöver utveckla sin kompetens när 
det gäller statens förväntningar på verksamheten.

Fler yngre lärare anser att de i ganska hög grad behöver kunna mer om hur man 
lägger upp och genomför undervisning, hur man individualiserar undervisningen 
samt hur man bedömer den enskilde deltagarens kunskapsnivå och utveckling. En 
anledning till detta kan vara att yngre lärare är mer oerfarna när det gäller under-
visning och bedömning och därför upplever ett större behov av att förbättra dessa 
kompetenser.

Fler män än kvinnor upplever att de i ganska hög grad behöver bli bättre på 
att bedöma den enskilde deltagarens kunskapsnivå och utveckling. Genomgående 
anser män sig ha bättre förutsättningar än kvinnor att utveckla sin folkhögskollärar-
kompetens samt sin kompetens på andra områden. Även lärarna på offentligägda 
skolor	upplever	sig	ha	goda	förutsättningar	till	kompetensutveckling,	något	fler	än	
lärarna på rörelseägda skolor. Lärare med icke-europeisk utländsk bakgrund upple-
ver däremot att de har sämre förutsättningar till kompetensutveckling. Även lärare 
med en blandad tjänsteinriktning upplever sig ha sämre förutsättningar att utveckla 
sin kompetens än lärare med tjänst på enbart allmän eller särskild kurs.

Kompetensutvecklingsmöjligheterna uppfattas variera
I stort tror sig lärarna ha störst möjlighet att utveckla sin kompetens när det gäller 
undervisning i ämnet och om att få gruppen att fungera. Däremot tror man inte det är 
lika lätt när det gäller att kunna upptäcka och stödja deltagare med särskilda behov, 
trots att det är vad de framför allt anser att de behöver. Fler lärare i storstadsregioner 
upplever detta behov än lärare i andra delar av landet. Kompetens kring språkolik-
heter och kring distansundervisning framträder också som ett större behov, både i 
nuläget och på sikt. Här tycker lärarna dock att de har minst möjligheter att utveckla 
sin kompetens. Slutligen är det ett fåtal som anser att de behöver mer kunskaper när 
det gäller huvudmannens och statens förväntningar på verksamheten.

Kompetensutveckling ur rektorsperspektiv

De	flesta	rektorer	anser	att	det	är	viktigt	med	kompetensutveckling.	Rent	allmänt	
är det viktigt att förkovra sig, och speciellt inom folkhögskola och folkbildning där 
man talar om ett livslångt lärande. 

Möjligheterna till fortbildning skiftar utifrån ekonomiska förutsättningar men 
på	en	del	 skolor	 får	de	flesta	 lärare	någon	 form	av	kompetensutveckling	utifrån	
individuella utvecklingsplaner. Det kan också handla om en viss summa pengar att 
lägga på fortbildning, eller att ge möjligheter till fortbildning på andra sätt. Lärare 
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uppmuntras att ta egna initiativ och komma med önskemål så länge kurserna inne-
bär en förbättring för skolan och verksamheten. 

Kompetensutveckling sker inom vida ramar och kan bestå av ämneskurser el-
ler pedagogikkurser på universitet, folkhögskollärarprogrammet för dem som inte 
gått den utbildningen eller kursen ”Folkhögskolans idé och pedagogik” på Lin-
köpings universitet. Till fortbildning räknas även specialpedagogisk fortbildning, 
datakunskap och fortbildning kopplat till huvudmannen samt kulturella aktiviteter, 
till exempel teaterfestivaler. Flera rektorer understryker vikten av att lärare får för-
djupning och kan utvecklas. Det medverkar till att deltagarna får nya kunskaper och 
ser att lärande är en nödvändig process som pågår även hos lärare.

I det stora hela ställer sig alltså rektorerna positiva till fortbildning och det är 
främst skolans ekonomi som avgör i vilken grad lärare kan delta i fortbildning och 
kompetensutveckling.

Kompetensutveckling – tankar från fokusgrupperna

Fortbildning och kompetensutveckling anses vara betydelsefullt för att man som 
lärare ska få pedagogiska verktyg i sitt arbete. Det är också en uppmuntran.

Däremot	anser	lärarna	att	det	finns	brister	i	organisationen	och	många	efterlyser	
en helhetssyn och skolgemensamma mål samt en plan för kompetensutvecklingen. 
Kursinbjudningar sprids men man saknar inplanerad tid för kompetensutveckling 
och det är svårt att hitta relevant fortbildning. Man hänvisas till egna nätverk och 
initiativ för detta. 

Vid utformning av en ny folkhögskollärarutbildning är det väsentligt att få mer 
kunskaper om psykosociala problem och deltagare med lässvårigheter. Som lärare 
behöver man personlig utveckling för att orka vara engagerad, och lärarna skulle 
behöva handledning, både i grupp och enskilt. En del lärare efterfrågar ett ökat 
samarbete mellan skolor liksom kontakter med och information från universitet. 
Ett annat kompetensområde gäller tekniska hjälpmedel i undervisningen. Ofta är 
tillgången till sådana hjälpmedel väl tillgodosedd, men man har inte alltid fått ut-
bildning i hur de ska användas.

Sammanfattningsvis anser lärare att det är nödvändigt med fortbildning men 
att den inte ryms inom arbetstidens ram. En gemensam plan och mål för skolans 
fortbildning saknas. Det är också svårt att hitta rätt fortbildning som är riktad just 
mot behoven hos folkhögskolan och hos dess lärare. 
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Förutsättningar för arbetet
Förutsättningarna för arbetet är ett tema som behandlas utifrån lärarnas perspektiv 
och deras svar i enkäter och fokusgrupper. Detta har alltså inte diskuterats med 
rektorerna utan endast med lärarna själva.

Hur lärarna ser på förutsättningarna för arbetet

Hur ser då folkhögskollärarna generellt på förutsättningarna för sitt arbete (diagram 
13)? Om vi anknyter till diskussionen om professionella folkhögskollärare kan vi 
till att börja med se att förutsättningarna är allra bäst när det gäller den professio-
nella friheten. Därefter är anställningsvillkoren och möjligheterna att samarbeta 
med kollegor de områden där förutsättningarna verkar vara bäst. Det sistnämnda är 
en del av den psykosociala arbetsmiljön, och detta är också ett av de områden där 
förutsättningarna bedöms vara bäst. Därutöver tycker mer än 80 procent att förut-
sättningarna är mycket eller ganska goda när det gäller den fysiska arbetsmiljön. 
Förutsättningarna vad gäller lokaler och arbetsrum bedöms dock som något sämre, 
och möjligheterna att delta i fortbildning bedöms som relativt dåliga. Mer än var 
fjärde lärare tycker att dessa möjligheter är mycket eller ganska dåliga. Möjlighe-
terna till fortbildning bedöms ändå vara förhållandevis goda, om man jämför med 
vad lärarna svarade kring möjligheterna att utveckla sin kompetens inom ett antal 
specifika	områden	(diagram	12).	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	möjligheterna	
till fortbildning är ganska goda, men att fortbildning eller annan kompetensutveck-
ling inte alltid fokuserar på det som lärarna upplever sig behöva – en slutsats som 
även kunde dras av diskussionen ovan kring kompetensutveckling. De sämsta förut-
sättningarna	för	arbetet	verkar	finnas	när	det	gäller	arbetsbördan,	något	vi	kommer	
tillbaka till när vi ser närmare på hur lärarna använder sin tid, men även när det 
gäller it-utrustning och it-support.

Om vi tittar närmare på svaren inom olika kategorier ser vi att lärare på offent-
ligägda skolor i allmänhet verkar vara något mer nöjda med förutsättningarna för 
arbetet. Kan detta handla om resurser? Det är möjligt att offentligägda skolor med 
landsting etc. i ryggen klarar en ekonomiskt pressad situation bättre än de med en 
rörelse som huvudman.

Förutsättningarna vad gäller psykosocial arbetsmiljö upplevs som bättre av de 
lärare som har internatelever. Detta är en skillnad som skulle kunna handla om att 
elevgruppen har olika sammansättning på utbildningar som har enbart eller hu-
vudsakligen externat- respektive internatboende deltagare, och att detta påverkar 
situationen. Men det kan även handla om kursernas karaktär och vad det betyder 
för den psykosociala arbetsmiljön.
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Diagram 13. Lärarnas bedömning av förutsättningarna för arbetet

Äldre lärare upplever förutsättningarna som bättre än yngre när det gäller den 
fysiska arbetsmiljön, inklusive lokaler, arbetsrum, it-utrustning och it-support samt 
annan utrustning. Detta kan knappast handla om faktiska skillnader i arbetsmiljö, 
utan det är snarare så att yngre lärare har högre förväntningar och därmed inte upp-
lever förutsättningarna som lika goda. De yngsta lärarna upplever däremot bättre 
förutsättningar vad gäller att samarbeta med kollegor, och att delta i fortbildning.

Arbetsbördan är ett område där förutsättningarna verkar vara något mindre 
goda, och skillnaden mellan olika grupper är små. En tung arbetsbörda handlar om 
att man har mycket att göra, att arbetet tar tid, och detta är något vi återkommer till 
i redovisningen av lärarnas tidsanvändning.

På	detta	område,	förutsättningarna	för	arbetet,	finns	några	frågor	som	motsvarar	
dem som ställdes till komvuxlärare i Skolverkets (2013b) undersökning. Vi kan 
kort konstatera att komvuxlärarna är något mer nöjda med sina lokaler än vad folk-
högskollärarna är, men skillnaderna är små. En annan parallell fråga gällde teknisk 
utrustning, och även här är skillnaderna små.
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Professionell frihet men stor arbetsbörda
Sammanfattningsvis anser lärarna att de har bäst förutsättningar när det gäller den 
professionella friheten, anställningsvillkoren och samarbetet med kollegor. Lokaler 
och arbetsrum anses vara sämre och möjligheterna till fortbildning relativt dåliga. 
De äldre lärarna är mer nöjda än yngre när det gäller arbetsmiljö och utrustning. 
Man är mindre nöjd med möjligheter till relevant fortbildning, och sämst upplevs 
arbetsbördan. Där är skillnaden liten mellan olika grupper.

Förutsättningar för arbetet – tankar från fokusgrupperna

Folkhögskolan måste anpassa sig efter den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy 
11 (Skolverket, 2011), eftersom studerande på folkhögskola ska kunna uppnå en 
kompetens som motsvarar gymnasieskolans krav. Förutsättningarna för lärarnas 
arbete påverkas av detta, med förändringar i kursinnehåll och timantal.

Folkhögskolans lärare arbetar utifrån en individanpassad pedagogik där varje 
studerande ska motiveras och får studera utifrån sina behov och möjligheter. Här 
har arbetets förutsättningar också förändrats eftersom många kursdeltagare har pro-
blem samt bristande kunskaper från tidigare skolgång och saknar motivation. De är 
också yngre än förr. Det är en utmaning som lärare att få med sig dessa studerande. 
Tiden räcker inte till, man tar med sig problemen hem eller avskärmar sig från del-
tagarna för att man inte mäktar med. Gränslösheten i arbetet gör också att man inte 
orkar i längden. Speciellt på allmän kurs kan det vara ett hårt och oglamoröst arbete 
i det tysta. Låg lönenivå gör det dessutom svårt att locka lärare till folkhögskolan. 
Organisationsförändringar orsakar ökad belastning och verksamheter konkurrerar 
när andra projekt sätts igång. Med rektorer från näringslivet kan det också komma 
fler	och	nya	verksamheter	på	folkhögskolan.

Lärarna	har	svårt	att	sätta	gränser	och	det	finns	ingen	arbetsbeskrivning	eller	
målbeskrivning som de kan följa. De tycker att hela skolan borde ha mer av ge-
mensam planering, med ett tydligt gemensamt mål. Gränslösheten är negativ när 
det för somliga betyder att matpauser används till planeringsmöten. Man får ibland 
gå in som korttidsvikarie för varandra. Förtroendetiden har minskat, och möten och 
administration tar tid från undervisning och förberedelser. Stress är ett problem och 
man	hinner	inte	prata	med	varandra	och	saknar	tid	för	reflektion.	Ändå	framhålls	
samarbetet i kollegiet som en anledning till att man trivs och stannar; man måste 
stötta varandra eftersom man har tunga undervisningsgrupper.

Skolans ledning har stor betydelse för trivseln på arbetsplatsen och en rektor 
som kan lyssna och sätta sig in i lärares arbetsförhållanden är viktig för arbetskli-
matet och för hur man upplever stress.
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I	stort	säger	lärarna	att	de	trivs	med	sitt	arbete,	men	att	det	finns	saker	som	skulle	
behöva förbättras. Förutsättningarna är sämst när det gäller arbetsbörda, och man 
saknar möjlighet att tydligt avgränsa vad som hör till arbetet. Många lärare saknar 
också en målbeskrivning. Detta är en ledningsfråga, och rektorns roll lyfts fram. 
En lyssnande rektor som är insatt i lärarnas arbete minskar upplevelsen av stress.

Den förändrade gymnasieskolan och dess läroplaner påverkar även folkhög-
skolan. Psykosocialt har arbetsbördan vidare blivit tyngre, med yngre studerande 
som ofta har med sig olika problem och dessutom en svag motivation för studierna. 
Skoladministrationen har också ökat och lagt mer arbete på lärarna, vilket går ut 
över	förtroendetiden	och	tiden	för	reflektion.

Hur folkhögskollärare använder sin tid
Vi återkommer nu till folkhögskollärarnas tidsanvändning. Vad gör de? När arbetar 
de?	Var	befinner	de	sig	när	de	arbetar?	Resultaten	är	som	nämnts	en	sammanfattning	
av vad 94 lärare rapporterade om sitt arbete under totalt 658 dagar – vardagar och 
helgdagar under en vecka i januari 2013. 

Folkhögskollärarnas arbete

I	tabell	1	finns	dagbokens	alla	aktiviteter	redovisade	liksom	den	tid	lärarna	i	genom-
snitt ägnade åt dem. Aktivitetslistan har två nivåer, dels en detaljerad som används 
i dagboken för tidsregistreringen, dels en sammanfattande. Den senare utgör totaler 
av	vad	som	här	definieras	in	under	Undervisning, inklusive förberedelser och ef-
terarbete, Kompetens och egen utveckling samt Skolgemensamma aktiviteter och 
administration. Två aktiviteter är inte inordnade i dessa totaler. En är Administrativt 
ledningsuppdrag för dem som formellt har tilldelats ett sådant uppdrag. Den andra 
är Arbete som biaktivitet. Dagboken lämnade utrymme för att registrera två paral-
lella aktiviteter. Arbete som biaktivitet är den tid då två aktiviteter utförs samtidigt, 
varav en sker inom ramen för arbetet som folkhögskollärare och en tillhör den 
privata sfären. Måltid/fikarast	har	genomgående	klassificerats	som	en	del	av	arbets-
tiden, även i de fall arbetstidsavtalen skulle säga någonting annat. Det framgick av 
fokusgruppsintervjuerna att till exempel lunchraster nästan alltid är en integrerad 
del i arbetet.

Lärarnas totala arbetstid är summan av dessa aktiviteter, i tabellen benämnd 
Summa arbete.
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Den tid som inte ägnas åt arbetsaktiviteter redovisas i två kategorier, dels Ar-
betsresor utan uppgiven arbetsaktivitet, dels Privata aktiviteter (i tabellen används 
uttrycket Ej arbetsrelaterade aktiviteter). Om läraren uppgav att hen exempelvis 
förberedde sin undervisning under en arbetsresa har den registrerats som Planering 
och förberedelse av undervisning. Om	det	inte	finns	någon	nämnd	arbetsanknuten	
aktivitet blir resan en Arbetsresa utan uppgiven annan aktivitet. Vi skiljer alltså 
mellan dessa båda kategorier av resor eftersom det kan vara intressant att uppskatta 
den tid som lärare totalt sett avsätter för arbete, och i den tiden kan arbetsresor ingå, 
oavsett om de utnyttjas för någon typ av arbete eller inte. 

Aktiviteterna på den detaljerade nivån kan kategoriseras olika beroende på syf-
tet med analysen. Vår kategorisering är bara ett exempel men den som framstod 
som naturlig efter konsultationer med ett antal folkhögskollärare som hjälpte till 
att	avgränsa	och	definiera	dagbokens	aktiviteter	så	att	de	återspeglar	innehåll	och	
variationen i folkhögskollärarnas arbete på ett relevant och begripligt sätt.

I den fortsatta redovisningen grupperas aktiviteterna på några olika sätt. Den 
mest detaljerade nivån redovisas endast i tabell 1 och 2. I den mest långtgående re-
dovisningen med särredovisning efter en rad bakgrundsvariabler presenteras arbets-
tiden dels som en helhet, det vill säga vad som i tabell 1 betecknas Summa arbete 
(diagram 18), dels indelad i fyra kategorier, nämligen undervisning, förberedelser, 
måltider och övrigt (diagram 20). Dessa diagram visar således hur arbetstidens 
längd och förläggning samt sammansättning skiljer sig åt mellan olika grupper av 
lärare.

Tabell 1 visar hur mycket tid i timmar och minuter per vecka som folkhögskol-
lärarna i genomsnitt ägnar åt dagbokens skilda aktiviteter, både aggregerat och ner-
brutet på detaljerade aktiviteter. Genomsnittstiderna avser samtliga lärare, oavsett 
om de hade avsatt någon tid till respektive aktivitet eller inte. I tabell 2 redovisas 
hur stora andelar av lärarna som överhuvudtaget hade avsatt tid till aktiviteterna 
under mätveckan. 

Undervisning, inklusive förberedelse och efterarbete dominerar arbetstiden helt 
med 28 och en halv timme per vecka. Det utgör 60 procent av arbetstiden som 
uppgår	till	47	och	en	halv	timme	per	vecka.	Det	finns	en	viss	skillnad	i	arbetstidens	
längd för kvinnor och män (knappt två timmar per vecka), vilket delvid men inte 
helt	förklaras	av	att	fler	kvinnor	arbetar	deltid.	Andelen	av	tiden	som	avsätts	för	
Undervisning, inklusive förberedelse och efterarbete är dock densamma. I denna 
kategori av aktiviteter dominerar starkt Genomförande av undervisning (12 timmar 
och tre kvart) samt Planering och förberedelser av undervisning (drygt 9 timmar). 
När det gäller Planering och förberedelser av undervisning finns	 en	 betydande	
skillnad mellan kvinnor och män i det att männen avsätter nästan tre timmar mer än 
kvinnorna (8 timmar och en kvart, respektive drygt 11 timmar).
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Tabell 1. Genomsnittlig tid för arbetsaktiviteter efter kön. Timmar och minuter per vecka

Timmar och minuter
Kvinnor Män Samtliga

Planering och förberedelse av undervisning  8,14 11,04 9,03
Administration av undervisning  1,56 1,49 1,52
Genomförande av undervisning  12,38 13,00 12,44
Handledning, rådgivning, studerandesamtal  1,45 1,36 1,40
Omdömessättning  0,04 0,09 0,06
Annan bedömning av deltagarnas prestationer  0,56 0,36 0,52
Registrering  0,24 0,18 0,22
Efterarbete  1,55 1,24 1,43
Undervisning, inkl. förberedelser och efterarbete, totalt  27,53 29,56 28,21

Fortbildning/handledning  1,33 1,15 1,25
Annan relevant fortbildning på fritiden  1,23 1,01 1,17
Kompetensutveckling och egen utveckling, totalt  2,56 2,16 2,42

Återkommande/regelbundna lärar och personalmöten  1,35 1,28 1,36
Planeringsmöten  0,37 1,06 0,49
Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare) 1,16 1,18 1,17
Arrangera och delta i skolgemensamma stormöten  0,09 0,12 0,10
Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter  0,44 0,15 0,34
Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)  0,34 0,15 0,28
Förtroendeuppdrag inom ramen för jobbet  0,24 0,34 0,29
Delta i arbetsrelaterade lokala och regionala kulturaktiviteter 
och arrangemang  0,30 0,46 0,34

Elevrekrytering  0,12 0,05 0,10
Marknadsföring  0,10 0,28 0,16
Praktiska insatser i skolans infrastruktur  0,11 0,32 0,21
Läsa/skriva epost  korta blandade aktiviteter  1,32 1,33 1,32
Spilltid/väntetid  0,31 0,24 0,28
Måltid/fikarast  3,59 4,39 4,10
Rapportering till skolans uppföljnings/tidredovisningssystem  0,18 0,26 0,23
Övrigt  facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc.  0,41 0,41 0,41
Skolgemensamma aktiviteter och administration, totalt 13,23 14,43 13,56

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats  
ledningsuppdrag) 1,20 0,14 0,58

Arbete som biaktivitet 1,24 1,37 1,26
Summa arbete 46,56 48,46 47,23

Arbetsresor, utan uppgiven annan aktivitet 4,58 4,59 4,56
Summa arbetsrelaterat (inkl. Arbetsresor) 51,54 53,46 52,19

Ej arbetsrelaterade aktiviteter, totalt 116,06 114,14 115,41

HELA VECKAN 168,00 168,00 168,00
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Skolgemensamma aktiviteter och administration tar cirka 14 timmar i anspråk, 
vilket utgör cirka 30 procent av tiden. Denna andel skiljer sig mycket lite mellan 
kvinnor och män men antalet timmar gör det i viss utsträckning (knappt 13 och en 
halv	timme	respektive	14	timmar	och	trekvart).	De	flesta	aktiviteter	inom	denna	
kategori tar från några få minuter upp till en halvtimme i anspråk. Tre aktiviteter 
tar 1 till 1 och en halv timme, nämligen Återkommande/regelbundna lärar- och 
personalmöten, Informell samvaro med kollegor samt Läsa/skriva e-post/ korta 
blandade aktiviteter. Den dominerande aktiviteten är Måltid/fikarast som under 
veckan kräver 4 timmar till 4 timmar och tre kvart. Redovisningen ovan avser ge-
nomgående timmar per vecka.

Vissa aktiviteter återkommer regelbundet och ofta varje vecka. Det gäller exem-
pelvis lärarmöten med diskussioner kring gemensamt arbete, information, planering 
för kommande vecka eller annat som berör lärargruppen och/eller annan personal. 
Det kan också vara kortare planeringsmöten och dagliga informationsträffar, ofta i 
samband med kafferasten på förmiddagarna. Andra typer av möten gäller diskussio-
ner kring pedagogisk verksamhet eller möten med anknytning till organisationen.

Informell samvaro med kollegor är de korta möten med småprat som kan före-
komma i korridoren eller på väg till och från lektion, eller i samband med ärenden 
till expeditionen. Det kan vara samtal om ditt och datt, men det kan också handla om 
att man kollegor emellan i all hast diskuterar deltagares frånvaro, någon som ringt 
om sjukfrånvaro, eller uppgifter som ska samordnas. Den informella samvaron gäl-
ler till stor del samtal om deltagare.

Läsa och skriva e-post är återkommande under hela arbetsdagen och all tid som 
är kopplad till arbete. En ansenlig del av kommunikationen med kollegor på skolan, 
med studerande och med information och svar på frågor sker per e-post.

En viktig del i folkhögskolans liv och dagliga rutin är de gemensamma träffarna 
i matsalen. Kafferasten på förmiddagen noteras som en hållpunkt i dagen, den första 
pausen efter undervisningens början. Lärare möts för en paus, men det är också en 
mötesplats och ett tillfälle att stämma av, planera dagen, informera varandra om vad 
som hänt och som ska hända.

För deltagare är lunch i skolans matsal oftast obligatorisk, åtminstone på skolor 
med internat. Det ingår i skolans liv att alla möts i matsalen, över kursgränser, olika 
typer av personal och alla åldrar. Ofta kommer också gäster på kurser utifrån, eller 
olika konferenser och kortkurser, och alla deltagarna kan äta i samma matsal.

Eftermiddagens kafferast är en avslutning på den ordinarie skoldagen, och då 
möts alla, studerande liksom personal. Ofta kommer studerande med sina frågor 
när	lärarna	från	de	olika	kurserna	också	finns	tillgängliga	i	samma	rum	samtidigt.

Skolgemensamma aktiviteter kan innebära att man har ett stormöte om skolans 
angelägenheter, till exempel brandövning, öppet hus med utåtriktad information 
eller andra aktiviteter som berör hela skolan och samtliga deltagare.
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Tabell 2. Andel av lärarna som utfört respektive aktivitet under loppet av 
undersökningsveckan. Procent

Procent
Kvinnor Män Samtliga

Planering och förberedelse av undervisning  97 97 97
Administration av undervisning  71 72 71
Genomförande av undervisning  100 93 98
Handledning, rådgivning, studerandesamtal  66 66 66
Omdömessättning  8 14 10
Annan bedömning av deltagarnas prestationer  42 31 38
Registrering  48 48 48
Efterarbete  79 83 80
Undervisning, inkl. Förberedelser och efterarbete, totalt  100 100 100

Fortbildning/handledning  23 14 20
Annan relevant fortbildning på fritiden  26 24 25
Kompetensutveckling och egen utveckling, totalt  44 38 42

Återkommande/regelbundna lärar och personalmöten  81 76 79
Planeringsmöten  39 45 41
Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare) 53 52 53
Arrangera och delta i skolgemensamma stormöten  21 21 21
Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter  26 21 24
Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)  31 21 27
Förtroendeuppdrag inom ramen för jobbet  21 24 22
Delta i arbetsrelaterade lokala och regionala kulturaktiviteter 
och arrangemang  24 24 24

Elevrekrytering  13 7 11
Marknadsföring  16 24 19
Praktiska insatser i skolans infrastruktur  27 31 29
Läsa/skriva epost  korta blandade aktiviteter  77 76 77
Spilltid/väntetid  50 34 45
Måltid/fikarast  97 97 97
Rapportering till skolans uppföljnings/tidredovisningssystem  32 31 32
Övrigt  facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc.  45 34 42
Skolgemensamma aktiviteter och administration, totalt 100 100 100

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats  
ledningsuppdrag) 15 17 15

Arbete som biaktivitet 48 48 48
Summa arbete 100 100 100

Arbetsresor, utan uppgiven annan aktivitet 97 93 96
Summa arbetsrelaterat (inkl. Arbetsresor) 100 100 100

Ej arbetsrelaterade aktiviteter, totalt 100 100 100
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Kompetens- och egenutveckling tar mellan två och tre timmar i anspråk. Ka-
tegorin avviker genom att kvinnor ägnar något mer tid till detta än vad män gör. 
Skillnaden är en dryg halvtimme per vecka.

Kompetensutveckling kan till exempel handla om att läsa distanskurser. Oftast 
är det helgerna som får tas i anspråk för att hinna med inläsning och uppgifter. Efter-
som distansstudier kan skötas via dator hemifrån är det ett enkelt och lättillgängligt 
sätt att skaffa sig nya kunskaper.

De återstående posterna är Administrativt ledningsuppdrag samt Arbete som 
biaktivitet. Det är relativt små poster, en timme respektive en och en halv timme. 
Det är främst kvinnor som ägnar tid till Administrativt ledningsuppdrag (en timme 
och 20 minuter respektive en kvart).

Ledningsuppdrag på skolan kan vara att planera sommarverksamheter eller 
marknadsföring av skolan. Det kan också vara tid avsatt för studievägledningsupp-
drag.

Tabell	2	visar	att	det	finns	betydande	skillnader	i	hur	stora	andelar	av	lärarna	
som under mätveckan avsatte tid till dagbokens listade aktiviteter. Tabellen visar 
hur stora dessa andelar är. Man kan då notera att samtliga kvinnliga lärare och 93 
procent av de manliga6 genomförde undervisning under mätveckan. Andra frek-
venta aktiviteter är Återkommande/regelbundna lärar- och planeringsmöten som 
cirka 80 procent ägnade tid åt. Nästan alla registrerade tid för Måltider/fikarast, 
nära 80 procent ägnade tid åt att Läsa/skriva e-post/korta blandade aktiviteter och 
ungefär varannan avsatte tid för Informell samvaro med kollegor.

Informell samvaro kan som nämnts innehålla många arbetsrelaterade moment. 
Nästan hälften av lärarna markerar detta i tidsdagboken, vilket visar att det är en 
självklar och nödvändig del av arbetsdagen.

Omdömessättning var en tämligen ovanlig aktivitet, och bara 8 procent av kvin-
norna och 14 procent av männen ägnade tid till detta. Men då bör noteras att tids-
dagboken fördes under en vecka i januari, och omdömessättning sker i allmänhet i 
slutet av vårterminen. Deltagare på allmän kurs får då ett studieomdöme som kan 
användas om man söker till universitet och högskola. Det är naturligt att lärare inte 
ägnar mycket tid åt omdömessättning en vecka i januari, för det är inte en aktuell 
uppgift för lärare vid den tiden på läsåret. Däremot kan man som lärare göra no-
teringar och anteckningar om studerande, för att ha kvar till omdömessättningen i 
maj. Det kan också vara så att en studerande avslutade en kurs tidigare än normalt 
och nu ska få sitt studieomdöme, trots att det är början av vårterminen.

Informationen i tabell 1 är mycket abstrakt och säger egentligen ingenting om 
individuellt beteende, men väl om hela gruppers. Det är en total för grupperna kvin-
nor och män som har skalats ner till individnivå. Det är först när informationen i 

6  Det betyder att 2 av 29 män i urvalet inte genomförde någon undervisning.
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tabell	2	finns	tillgänglig	som	man	kan	få	en	indikation	på	hur	de	individuella	lärar-
nas situation ser ut. Beakta till exempel aktiviteten Delta i arbetsrelaterade lokala 
och regionala kulturaktiviteter och arrangemang. Den tog i genomsnitt 35 minuter 
i anspråk under mätveckan. Det betyder att hela gruppen, det vill säga de 94 lärarna 
tillsammans, ägnade 3 290 (94 x 35) minuter åt detta. Om alla deltog i aktiviteten 
vet vi att den genomsnittligt tar 35 minuter i anspråk när man utför den. Men av 
tabell 2 kan man utläsa att det bara var 24 procent av lärarna som ägnade tid åt akti-
viteten, och då kan man beräkna hur lång tid en aktivitet av den typen tar i anspråk 
för dem som faktiskt utför den. Det blir 35 minuter dividerat med 0,24, alltså 146 
minuter eller cirka två och en halv timme.

Arbetstidens längd

Arbetet som folkhögskollärare tar mycket tid i anspråk. Den undersökta lärargrup-
pen arbetade i genomsnitt knappt 47 och en halv timme under mätveckan (tabell 1 
eller diagram 15). Till arbete räknas, utöver undervisning, förberedelser, efterarbe-
te, administration och andra givna moment, även de måltider som intas i anslutning 
till arbetet. Måltider inom folkhögskolan räknas i hög grad som skolgemensamma 
aktiviteter även om de inte utgör arbetstid enligt arbetstidsavtalet. I arbetstiden in-
går inte resor till och från arbetet som inte används för någon aktivitet med anknyt-
ning till arbete – vilka i och för sig är en nödvändig förutsättning för att kunna utföra 
arbetet. Dessa resor tar i genomsnitt cirka fem timmar per vecka för den undersökta 
lärargruppen.

Lärargruppen består av såväl heltids- som deltidsanställda. En stor majoritet 
är anställda på heltid och de deltidsanställda är anställda på minst halvtid, men de 
flesta	dock	betydligt	mer	än	så.	Skillnaden	i	arbetstid	för	de	hel-	och	deltidsanställda	
är också relativt liten (48 timmar och tre kvart respektive drygt 45 timmar). Fler 
kvinnor än män arbetar deltid. Givet anställningens omfattning arbetar män något 
fler	 timmar	än	kvinnor,	och	 för	de	heltidsanställda	är	 skillnaden	en	och	en	halv	
timme per vecka (48 timmar och en kvart respektive 49 timmar och tre kvart). För 
de deltidsanställda är motsvarande skillnad cirka en timme och 40 minuter (44 tim-
mar och tre kvart respektive 46 timmar och 20 minuter). Genom materialet går det 
inte att genomgående skilja mellan hel- och deltidsanställda. Skillnaden i arbetstid 
är dock så liten att det inte har någon större betydelse.

Det	finns	således	en	viss	skillnad	i	arbetstid	mellan	kvinnor	och	män,	även	inom	
grupperna hel- och deltidsanställda. Fördelningarna för antalet arbetade timmar för 
kvinnor och män framgår av diagram 14.

Mycket få har en arbetsvecka som understiger 30 timmar. Den ”typiska” arbets-
veckan för kvinnor är 40–50 timmar och för män 50–60 timmar. Var åttonde kvinna 
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och var tionde man arbetade 60 timmar eller mer under mätveckan. Medianvärdena7 
för antalet arbetade timmar skiljer sig emellertid mycket lite åt mellan könen, 47 
timmar och en kvart för kvinnor och 47 och en halv timme för män. Skillnaden är 
alltså 15 minuter. 

Lärarna i fokusgrupperna tyckte att arbetet som folkhögskollärare är ”gräns-
löst”. Friheten är stor; den som vill dra igång någon speciell kurs eller verksamhet 
har i regel fria händer att göra det. Baksidan av detta är dock att initiativtagaren 
personligen ofta får ta ansvar för sitt initiativ, vilket kan leda till en mycket stor 
arbetsbörda, åtminstone temporärt. Detta skulle kunna förklara de extremt långa 
arbetsveckor som förekommer enligt diagram 14. När det gällde för- och nackdelar 
med lärarnas frihet i arbetet efterfrågades bättre stöd från skolledningen för att inte 
hamna i situationer med alltför långa arbetsveckor.

I diagram 18 redovisas bland annat den genomsnittliga arbetstiden för olika 
grupper av lärare. För hela gruppen uppgår den till 47 och en halv timme per vecka. 
Ålder	 (så	 som	åldersgrupperna	definieras	här)	gör	 ingen	 skillnad.	Det	 förefaller	
dock som om lärare med längre erfarenhet ägnar något mer tid till arbetet än de med 

7	 	Medianvärdet	är	det	antal	timmar	som	delar	gruppen	i	två	lika	stora	delar;	ena	halvan	arbetar	fler	
och andra halvan färre timmar.

Diagram 14. Arbetstid timmar per vecka efter kön
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kortare erfarenhet. Man bör dock notera att de med kortast erfarenhet i något högre 
utsträckning än övriga arbetar deltid.

Lärare som huvudsakligen undervisar på särskild kurs verkar ha betydligt längre 
arbetsveckor än de andra. Skillnaden gentemot lärare i allmän kurs är hela fem 
timmar per vecka. Att ha internatboende deltagare i undervisningsgruppen verkar 
också	medföra	fler	arbetstimmar	jämfört	med	att	uteslutande	undervisa	deltagare	
som inte bor på internat i anslutning till skolan.

I	dagboken	fick	lärarna	ange	om	dagboksveckan	hade	varit	ganska	normal	eller	
ganska	onormal.	De	flesta	uppgav	att	den	var	normal	men	var	fjärde	lärare	hade	
en annan uppfattning. Det ”onormala” verkar dock inte bestå i att arbetstiden var 
längre än för dem med ”normala” arbetsveckor. Tvärt om var arbetstiden i genom-
snitt kortare för dem som upplevt en onormal vecka. Skillnaden mellan de båda 
grupperna är tre och en halv timme under mätveckan.

Arbetets förläggning under dagen och veckan

Folkhögskolläraren har inte ett ”nio till fem”-arbete utan en betydande del av ar-
betstiden är förlagd till kvällar och helger. Diagram 15 och 16 sammanfattar detta 
på ett illustrativt sätt.

I diagrammen har dagbokens aktiviteter delats in i följande kategorier:
•	 Undervisning,	för-	och	efterarbete
•	 Skolgemensamma	aktiviteter	och	administration
•	 Måltid,	fika,	väntetid
•	 Kompetens-	och	egenutveckling
•	 Arbetsresor

Indelningen	stämmer	inte	helt	med	dagbokens	klassificering.	Arbetsresor	utan	sam-
tidig arbetsrelaterad aktivitet särskiljs och har tagits med i diagrammet. Arbete som 
biaktivitet och Administrativt ledningsuppdrag ingår i kategorin Skolgemensamma 
aktiviteter och administration.

Diagram 15 (nästa sida) visar hur folkhögskollärarnas arbetsvardagar är struk-
turerade, från klockan 4 på morgonen till klockan 4 morgonen därpå. Tiden på 
dygnet syns på den horisontella axeln och varje färg representerar en aktivitet eller 
grupp av aktiviteter. På den vertikala axeln kan man avläsa hur stor andel av hela 
gruppen lärare som ägnar sig åt de skilda aktiviteterna. Man kan notera att samtliga 
(100 procent) ägnar sig åt någon privat aktivitet (dvs. något annat än det som i un-
dersökningen	definierats	som	arbete)	klockan	4.	Vid	klockan	8	är	ungefär	var	fjärde	
på arbetsresa (utan att ha uppgivit att någon annan arbetsrelaterad aktivitet pågick 
samtidigt). Vid 11-tiden håller nästan 80 procent på med undervisning eller för- och 
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Diagram 15. Aktiviteter vid olika tider, vardagar, samtliga

efterarbete, och ytterligare 10 procent med någon annan arbetsaktivitet. Klockan 
17 är drygt 40 procent antingen på arbetsresa eller håller på att arbeta. Klockan 19 
arbetar fortfarande var fjärde folkhögskollärare och klockan 22 är nästan 15 pro-
cent igång med någon aktivitet som avser arbetet. Vid midnatt är det ytterst få som 
fortfarande ägnar sig åt arbetet. 

Veckosluten ser naturligtvis annorlunda ut men är inte befriade från arbete. 
Som mest är det cirka 20 procent av lärarna som arbetar under lördag och sön-

dag. Under hela eftermiddagen och fram till 21-tiden är det 15–20 procent som 
ägnar sig åt arbetsrelaterade aktiviteter.

Diagram 18 visar hur den totala arbetstiden fördelar sig på ”normal” arbetstid, 
vilket	här	(godtyckligt)	har	definierats	som	vardagar	mellan	klockan	7	och	17,	på	
vardagskvällar, nätter och tidiga morgnar (från klockan 17 och fram till klockan 7 
nästa morgon) samt under lördags- och söndagsdygnen oavsett tid på dagen.

Ungefär en fjärdedel av den totala arbetstiden (tio eller elva timmar per vecka) 
ligger utanför det som här betecknas som ”normal” arbetstid. Andelen är i stort sett 
densamma för de olika grupperna av lärare. Lärare med få tjänsteår (0–5 år) utmär-
ker sig genom att förlägga en mindre andel (cirka en sjättedel) av arbetstiden och 
därmed färre timmar utanför ”normaltid” jämfört med andra. Skillnaden i timmar 
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Diagram 16. Aktiviteter vid olika tider, veckoslut, samtliga
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gentemot dem med lång erfarenhet uppgår till drygt fem och halv timme per vecka. 
Det	finns	också	en	viss	skillnad	mellan	lärare	vid	allmän	och	särskild	kurs	liksom	
för dem som uteslutande undervisar externatdeltagare, och således inte har några 
internatdeltagare i grupperna. De som arbetar inom särskild kurs eller har inter-
natdeltagare	i	grupperna	har	en	större	andel	av	arbetstiden	och	fler	timmar	utanför	
normaltid jämfört med lärare inom allmän kurs respektive lärare utan internatdel-
tagare. Skillnaden mellan allmän och särskild kurs är nästan sex timmar per vecka.

Kvällsarbetet (vardagar klockan 17–7) ägnas knappt dubbelt så många timmar 
som veckoslutsarbetet, sju timmar respektive tre timmar och 50 minuter per vecka. 
Den relativa fördelningen mellan kvälls- och helgarbete skiljer sig inte särskilt 
mycket mellan lärargrupperna. Det gör däremot den andel av lärarna i de olika 
grupperna som överhuvudtaget arbetade utanför ”normal”-tiden.

Av samtliga lärare uppger 94 procent att de arbetade utanför ”normal” arbetstid 
och 6 procent att de inte gjorde det (se diagram 17 och 19). Denna andel varierar 
ganska lite mellan lärargrupperna, från 90 och upp till i något enstaka fall 100 
procent.	Det	finns	dock	ett	undantag,	nämligen	lärare	med	få	tjänsteår.	Av	dem	var	
det ”endast” 81 procent som uppgav att de arbetade under kvällar eller veckoslut.
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Arbete på vardagar utanför ”normaltid” är vanligare än helgarbete, och 92 res-
pektive	80	procent	registrerade	sådant	arbete.	Det	finns	inte	någon	påtaglig	varia-
tion mellan lärargrupperna i andelen som arbetar vardagar efter klockan 17, dock 
även här med undantag för lärare som har få tjänsteår. Av dem registrerade 77 pro-
cent kvällsarbete och 69 procent helgarbete, att jämföra med totalens 92 respektive 
80 procent.

Diagram 17 visar arbete på ”udda” tider. Dit har vi kategoriserat arbete på andra 
tider än mellan klockan 7 och 17 på vardagar samt allt helgarbete. Vi har också 
beräknat hur många dagar per vecka som sådant arbete förekommer. 

Nästan var fjärde lärare arbetar på udda tider under veckans samtliga dagar. Var 
femte kvinnlig och nästan var tredje manlig lärare gör det. Samtidigt är det dubbelt 
så stor andel av männen som uteslutande arbetar under vardagar och mellan klockan 
7 och 17 (10 procent respektive 5 procent bland kvinnor8). Det är inte särskilt märk-
ligt	att	det	är	fler	män	ån	kvinnor	som	ofta	arbetar	på	udda	tider.	I	Sverige	är	det	
fortfarande kvinnorna som tar störst ansvar för hemarbete och barn,9 vilket leder till 
ständigt återkommande förpliktelser under helger, sena eftermiddagar och kvällar. 
Det är snarare anmärkningsvärt att så många kvinnliga folkhögskollärare arbetar 
många timmar utöver ”normal” arbetstid. 

8  Det är värt att hålla i minnet att antalet lärare är litet. Dessa 10 respektive 5 procent utgörs av tre 
kvinnor och lika många män.

9  Se t.ex. Statistiska centralbyrån, 2003, 2013; Rydenstam, 2004.

Diagram 17. Arbete på udda tider, efter kön
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Diagram 18. Arbetstidens förläggning över dygn och vecka
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Diagram 19. Andel lärare som arbetat utöver ”normal” arbetstid
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Arbetets sammansättning

Diagram 20 (nästa sida) visar i vilken utsträckning arbetets sammansättning varie-
rar mellan de olika grupperna av lärare. 

Följande indelning av arbetsaktiviteter har tillämpats:
•	 Genomförande	av	undervisning,	inkl.	handledning,	rådgivning,	studerande-

samtal
•	 Planering	och	förberedelser	av	undervisning,	inkl.	administration	av	under-

visning 
•	 Allt	övrigt	utom	måltider
•	 Måltider/fikarast

Diagrammet visar att sammansättningen inte varierar särskilt mycket mellan grup-
perna. Hälften eller drygt hälften av tiden avsätts för undervisning samt planering 
och förberedelser. Andra hälften fördelas till övervägande del (knappt 40 procent av 
hela arbetstiden) på ”övrigt” och en tiondel på måltider vilka till stor del är pedago-
giska. Med en något annorlunda indelning: undervisning, för- och efterarbete och 
övrigt (se tabell 1) skiljer sig inte fördelningen av arbetstiden på något avgörande 
sätt från det som eftersträvas i vissa skolors riktlinjer, nämligen att ungefär en tred-
jedel av tiden läggs på var och en av dessa tre typer av uppgifter. 

Det	verkar	emellertid	finnas	en	viss	skillnad	mellan	lärare	med	kort	och	lång	
erfarenhet som folkhögskollärare. De med längre erfarenhet avsätter mer tid till 
förberedelser och har mer övrig tid. En möjlig tolkning är att lärare med lång er-
farenhet oftare är kursansvariga, vilket möjligen kräver mer elevsocialt arbete och 
planering. Det är också möjligt att de i större utsträckning deltar i planeringsgrupper 
för exempelvis kulturevenemang eller representerar skolan i andra samarbeten med 
externa organisationer och grupper.

Jämfört med lärare på allmän kurs avsätter de på särskild kurs lite mer tid på alla 
fyra aktivitetskategorierna. Undersökningen genomfördes under en vecka i början 
av vårterminen, och den kan ha sammanfallit med starten på projekt som till en 
början kräver en extra insats. Allmän kurs har mer stabila scheman över terminen. 
En annan orsak kan vara att särskildlärare i högre grad lägger tid på materialinköp, 
teknik, planering för lokalanvändning, kontakter med gästlärare etc.
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Diagram 20. Arbetstidens fördelning på undervisning, förberedelser, måltider och övrigt
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Diagram 21 visar var arbetet utförs vid olika tidpunkter under vardagarna. Utöver 
arbetet ingår resor till och från arbetet (utan att vara kombinerade med någon arbets-
relaterad aktivitet) i diagrammet. Arbete annan plats i diagram 21 och 22 innefattar 
arbete som utförs under resa, på andra platser än hemma och i skolan samt även 
arbete på okänd plats.

Arbetet under dagen sker i mycket hög grad i skolan, men några få procent (upp 
till	5	procent)	av	lärarna	arbetar	hemifrån	och	cirka	10	procent	befinner	sig	på	någon	
annan plats (eller har inte uppgivit var de befann sig). Under kvällen sker det mesta 
arbetet hemma, 10–15 procent av lärarna arbetar då hemma. Några få arbetar i sko-
lan på kvällen. Resandet når toppar strax före klockan 8 på morgonen och mellan 
klockan 16 och 17 på eftermiddagen. 

I	diagram	22	(nästa	sida)	finns	motsvarande	bild	av	arbetet	under	veckoslutet.	
Det mesta arbetet sker då i hemmet, och ytterst lite i skolan. 

Undervisning är en dominerande aktivitet, och nära nog en tredjedel av arbets-
tiden avsätts till det. Undervisningen är också mycket starkt knuten till skolan och 
vardagar mellan klockan 7 och 17. Totalt 97 procent av all undervisning sker under 
vardagar klockan 7–17, 94 procent av all undervisning sker i skolan och 92 procent 
av all undervisning sker vardagar mellan klockan 7 och 17 i skolan.

Diagram 21. Var arbetet utförs vid olika tidpunkter, vardagar, samtliga
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Det var fyra lärare (knappt 4 procent av lärarna) som uppgav att de hade under-
visning under veckoslutet, vilket i genomsnitt tog drygt två timmar i anspråk.

Lärarroll i förändring?

Folkhögskolan är heterogen när det gäller inriktningen och verksamheten styrs inte 
av en gemensam läroplan utan av fyra ganska abstrakta mål. En allt större andel av 
deltagarna får i folkhögskolan en andra chans efter att de av ett eller annat skäl har 
misslyckats i grundskolan och/eller gymnasiet. Många personer med annan bak-
grund än svensk – med svaga kunskaper i svenska och i en del fall även med en 
mycket bristfällig skolbakgrund – får också utbildning inom folkhögskolan. Denna 
utveckling ställer troligen nya krav på insatser från lärarnas sida, något som tydligt 
bekräftas i fokusgruppsintervjuerna. Många lärare betonar också behovet av fort-
bildning när det gäller att utveckla metodik och pedagogik i undervisningen.

Utvecklingen leder till att lärare måste ge mer stöd och hjälp till deltagarna vid 
sidan av själva skolarbetet. Man får vara socialpedagog också, vilket tar tid. Samtal 
med deltagare kring olika praktiska problem växlar med individuella samtal om 
studier och samtal om problem med frånvaro.

Diagram 22. Var arbetete utförs vid olika tidpunkter, veckoslut, samtliga
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Detta	kan	leda	till	att	arbetsdagen	blir	uppsplittrad;	fler	insatser	av	olika	slag	
varvas med varandra och arbetsdagen fragmenteras. Just den aspekten kan tidsan-
vändningsundersökningen i någon mån belysa. En annan konsekvens kan vara att 
elevsociala aktiviteter av olika slag tar mer tid i anspråk på bekostnad av undervis-
ning, förberedelser och andra traditionella skolaktiviteter. Detta kan leda till de 
skillnader i tidsanvändning som vi beskriver nedan, utifrån en jämförelse mellan 
folkhögskollärare och grundskollärare (se avsnittet Jämförelse med grundskolan).

Den obligatoriska skolans lärare har fått ökad arbetsbörda med större krav på 
administration och dokumentation, medan folkhögskolans lärare lägger mer tid på 
samtal med deltagare, möten kring stöd och hjälp vid hög frånvaro samt frågor kring 
studieplanering och motiverande samtal.

Tidsdagboken registrerar lärarnas aktiviteter kronologiskt och tidsätter dem, 
och därmed går det att studera hur aktiviteter avlöser varandra. Det går också att 
beräkna hur många aktivitetsbyten som sker under loppet av en dag. Ett sådant mått 
är dock metodberoende eftersom dagbokens utformning påverkar utfallet och det 
har därmed ingen meningsfull, absolut tolkning. Däremot kan man jämföra grup-
per av lärare och dra slutsatser om eventuella skillnader i hur fragmenterade deras 
arbetsdagar är.

En beräkning av antalet aktivitetsbyten under arbetsdagarna visar emellertid att 
skillnaderna är ytterst blygsamma när det gäller genomsnittligt antal aktivitetsbyten 
mellan folkhögskollärargrupperna.

Jämförelse med grundskolan

Arbetstiden för de folkhögskollärare som deltog i undersökningen är upp till 47 och 
en halv timme i veckan. Det är något mer än de 45 timmar som arbetstidsavtalets 
årsarbetstid	normalt	kan	innebära.	Men	frågan	är	om	detta	är	fler,	lika	många	eller	
färre timmar jämfört med andra lärargrupper? Den enda möjlighet till jämförelse 
som	finns	är	Skolverkets	tidsanvändningsundersökning	bland	grundskollärare	un-
der vårterminen 2012 (Skolverket, 2013a). Den undersökningen bygger till skillnad 
mot vår på ett sannolikhetsurval av grundskollärare och resultaten representerar 
därmed populationen grundskollärare. Skolverkets undersökning har också en an-
nan design när det gäller dagbokföringen. Vi bad lärarna föra dagbok under en 
vecka medan grundskollärarnas uppgift var att föra dagbok under en (slumpmässigt 
vald) dag. Dessutom skiljer sig aktivitetslistorna åt.

På några punkter kan det ändå vara värt att göra en enkel och opretentiös jäm-
förelse. Heltidsanställda grundskollärares genomsnittliga arbetsvecka uppgår till  
”… omkring 48 timmar …” och den genomsnittliga arbetsdagen till 9 timmar och 
40 minuter (ibid., s. 7). Motsvarande resultat för heltidsanställda folkhögskollärare 
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är nästan 49 timmar per vecka och drygt 9 timmar per dag. Skulle detta gälla popu-
lationen folkhögskollärare är veckoarbetstiden alltså lite längre men vardagsarbets-
tiden	något	kortare,	vilket	innebär	att	folkhögskollärarna	arbetar	fler	timmar	under	
veckosluten än vad grundskollärarna gör.

Totalt 80 procent av grundskollärarna uppgav att de hade arbetat under lördag 
eller söndag och av dem ”… är det fem av tio som arbetat mer än 2 timmar. Nästan 
två av tio uppger att de arbetat 5 timmar eller mer.” (ibid., s. 36). För folkhögskol-
lärarna gäller också att 80 procent arbetade lördag och/eller söndag men att 78 
procent, det vill säga nästan åtta av tio, arbetade två timmar eller mer och 25 procent 
arbetade i sex timmar eller mer. Folkhögskollärarna förlägger således en större an-
del	av	arbetstiden	och	fler	arbetstimmar	till	veckosluten.

I Skolverkets undersökning har man beräknat hur stor andel av arbetstiden som 
avsätts till undervisning och förberedelser.

I	ett	försök	att	skapa	en	definition	av	Planera undervisning, Genomföra under-
visning och Övrigt som så nära som möjligt ansluter till Skolverkets motsvarighet 
(ibid., s. 21) och möjliggör jämförelser så har vi gjort följande gruppering av våra 
kategorier .

•	 Förberedelser	har	definierats	som	(se	tabell	1):
– Planering och förberedelse av undervisning

•	 Genomföra	undervisning	som:
– Genomförande av undervisning, 
– Handledning, rådgivning, studerandesamtal
– Informell samvaro med deltagare (som motsvarighet till Skolverkets 

kategori: Småprat, etc.)
•	 Övrigt:

– Allt annat

Enligt Skolverkets undersökning ägnar grundskollärarna 34 procent av arbetstiden 
till undervisning. Motsvarande resultat är 31 procent för folkhögskollärarna, det 
vill säga några enstaka procentenheter mindre. Planering av undervisning tar 12 
respektive 19 procent av tiden i anspråk, och således är andelen något större för 
folkhögskollärarna. Jämförelsen har dock inte den kvaliteten att man kan dra några 
bestämda	slutsatser	annat	än	att	det	möjligen	inte	finns	några	betydande	skillnader	
mellan grupperna när det gäller undervisningens andel och att förberedelser kanske 
tar lite större del av folkhögskollärarnas arbetstid. Ingenting tyder dock på att skill-
naderna är betydande.
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Tidsanvändning: professionen i praktiken –  
tankar från fokusgrupperna

”Vi springer ... springer och jagar”. En lärare formulerar sin arbetssituation så. 
Många studerande har problem med för hög frånvaro, de har låg motivation och 
skolorna	har	också	fler	studerande	med	problem	och	funktionsnedsättning	av	olika	
slag. Detta kräver mer av lärarna i tid, tålamod och uthållighet. Tid för den stude-
rande och för personliga kontakter är grundläggande för folkhögskolan, men här 
finns	det	enligt	lärarna	en	risk	för	att	tidspress	och	stress	försämrar	kvaliteten	på	
undervisningen och samvaron med deltagarna. Man har inte möjlighet att ägna sig 
åt	de	studerande	så	som	man	önskar.	På	en	del	skolor	finns	också	team	som	hjälper	
till med individuell studieplanering och planering för det dagliga arbetet i skolan, 
och som hjälper till att motivera och stärka. 

Skoladministration tar allt mer tid och har ökat, med uppföljningar av från-
varo	och	studieresultat,	och	inrapportering	till	Centrala	studiestödsnämnden	(CSN).	
Rapportering kan bli en fråga om yrkesetik eftersom man som lärare hamnar i kon-
flikt	mellan	regelverket	och	sin	kunskap	om	den	studerandes	personliga	situation.

Gränslösheten i arbetet är ett problem. Många lärare efterlyser en arbetsbeskriv-
ning och målbeskrivning, vilket är frågor för rektor och skolledning. Arbetstiden är 
flytande	och	man	lever	med	jobbet.	Kraven	i	samhället	på	ökad	tillgänglighet	gäller	
även lärare och man läser e-post på kvällstid, och svarar om meddelandet kommer 
från deltagare. Man följer Facebook och andra sociala medier. Somliga understry-
ker dock att de inte tar med sig jobbet hem eller jobbar på helger, eftersom lönen är 
låg. Planeringsgrupper, möten och arbetsplatsträffar tar också tid från förberedelse- 
och efterarbete. Lärarna har inte mer tid än förut men arbetsuppgifterna har blivit 
fler.	När	någon	engagerar	sig	i	projekt	finns	också	risken	för	att	andra	får	ta	över	det	
ordinarie skolarbetet, till exempel elevvårdsarbetet. 

Flertalet av de intervjuade lärarna säger också att de har det bra. De tycker att 
det är ett roligt jobb, ”världens bästa”.

Möjliga förbättringar –  
förslag från fokusgrupperna

I fokusgrupperna diskuterades även möjliga förbättringar som kan ha betydelse för 
folkhögskollärarnas arbetssituation. Vi avslutar resultatredovisningen med ett antal 
förslag och tankar som då kom till uttryck bland lärarna.
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Till att börja med menade lärarna i fokusgrupperna att folkhögskolan behöver 
en måldiskussion utifrån den nya situationen med deltagargrupper som har andra 
behov	än	tidigare.	Detta	är	något	som	flera	lärare	efterlyser.	De	menar	att	arbetets	
innehåll	och	omfattning	måste	definieras.

I diskussionen inför en eventuell ny folkhögskollärarutbildning bör läget med 
nya	deltagargrupper	också	finnas	med	–	kanske	behöver	andra	kompetenser	lyftas	
in i utbildningen för att lärarna ska kunna möta deltagarnas behov på ett bättre sätt. 
Man frågar sig i detta sammanhang också hur folkbildningens rötter och arv ska 
bäras	vidare	i	framtiden	så	att	det	specifika	i	skolformen	hålls	levande.

En annan aspekt är att skolorna behöver mer resurser för att möta deltagares 
behov.	Det	kan	till	exempel	handla	om	fler	kuratorer	och	riktade	bidrag	till	olika	in-
satser i skolmiljön. För att lärarna ska orka behålla det engagemang och den empati 
som krävs i folkhögskolan borde man få tillgång till handledning. Lärarna tycker 
dessutom att de skulle behöva utveckla ett lärarspråk, ett yrkesspråk för att uttrycka 
vad lärarkunskap är.

En generationsväxling är också på gång bland folkhögskolans lärare, och för att 
rekrytera lärare behövs höjda löner och höjd status för läraryrket. Detta berör även 
temat kring rekryteringsstrategier som tagits upp ovan. Lärarrollen borde diskuteras 
både internt och externt, liksom arbetstiden och hur den ska disponeras. Här menar 
man att det behövs större tydlighet, och att skolledning och rektorer har ett ansvar 
för detta.

Reglerna kring studiemedel är ett annat område som lärarna tar upp, och som 
indirekt påverkar deras arbete via deltagarna. Lärarna anser att reglerna borde ses 
över för att de studerande ska få en studieekonomi som det går att leva på. Det borde 
också	finnas	enhetliga	regler	inom	folkhögskolevärlden	för	hur	man	ser	på	frånvaro	
och hur den påverkar möjligheterna att få studiemedel.

När det gäller fortbildning lyfter lärarna fram att den behöver organiseras och 
få en genomtänkt plats i skolornas verksamhet. Många lärare påpekar att de vill 
delta i fortbildning och har behov av det, men tiden räcker inte. Här skulle skolorna 
behöva ha en mer översiktlig plan. I sammanhanget nämns också önskemål om mer 
samarbete mellan skolor, till exempel regionala nätverk med studiedagar och ökat 
inflöde	av	kunskap	från	universitet	när	det	gäller	vuxenpedagogik	och	vuxenutbild-
ning. Kontakt på sociala medier är för övrigt en ny form för utbyte som fungerar 
bra mellan lärare.

En satsning på distansutbildning och förstärkning av vuxenutbildningen i all-
mänhet	skulle	slutligen	ge	fler	grupper	i	samhället	chans	att	få	nödvändiga	kunska-
per, oavsett bostadsort. Lärare som arbetar med distansutbildning uttrycker också 
att det behövs mer teori och metodik för denna form av undervisning. 
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4. Diskussion

Vi har nu redovisat resultaten från kartläggningen, med lärares och rektorers per-
spektiv på arbetet som folkhögskollärare samt lärares detaljerade beskrivningar av 
hur de använder sin tid. Avslutningsvis utgår vi från dessa resultat och diskuterar ett 
antal centrala teman när det gäller folkhögskollärarna och deras arbete, kompetens, 
tidsanvändning och professionalisering. I denna diskussion kommer vi även att an-
knyta till folkbildningens idégrund och syften.

Folkhögskolläraren och arbetet
I denna studie framträder en bild av folkhögskollärarna som en heterogen grupp 
som	ändå	har	flera	gemensamma	drag.	Folkhögskollärarna	verkar	ha	ett	starkt	en-
gagemang, vilket bland annat innebär att de lägger mycket tid på sitt arbete. De 
uppskattar	och	tar	vara	på	den	professionella	frihet	som	finns.	Det	verkar	finnas	
en läraridentitet eller självbild där mötet mellan lärarna, deltagarna och ämnesin-
nehållet i kurserna är centralt. Med andra ord har de en tydlig fokus på deltagarna 
i sitt engagemang, och på de kunskapsområden där deltagarna förväntas utveckla 
kunskap och bildning.

Men inom denna engagerade grupp av lärare framträder alltså även skillnader. 
Dessa skillnader hänger bland annat ihop med att lärarna har olika utbildnings- och 
ämnesbakgrund samt varierande erfarenheter. Folkhögskolans kurser har dessutom 
olika slags ämnesinriktningar och målgrupper, vilket även leder till att skolornas 
rekryteringsstrategier varierar. Skillnaderna tar sig uttryck i att en del lärare har 
lärarutbildning, folkhögskollärarexamen eller en annan lärarexamen, medan andra 
saknar lärarutbildning. Lärarutbildningen verkar också påverka hur man värderar 
olika	aspekter	av	den	specifika	lärarkunskapen,	där	de	som	saknar	lärarutbildning	
verkar ha större fokus på ämnesinnehållet. Intresset och engagemanget för folkbild-
ningen och folkhögskolan som skolform varierar också, och här kan utbildnings-
bakgrund och erfarenheter ha betydelse. Man kan även se skillnader mellan lärare 
som huvudsakligen arbetar med allmän kurs respektive särskilda kurser. Allmän 
kurs innebär ett visst slags ämnesinnehåll och en viss deltagargrupp samt att lärare 
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med	vissa	bakgrunder	 rekryteras,	och	där	finns	därför	ett	 slags	 läraridentitet.	På	
särskilda kurser skiljer sig utbildningen i större eller mindre grad från allmän kurs 
i dessa avseenden, vilket också återspeglas i lärargruppen. En annan skillnad är 
att särskilda kurser i större utsträckning har deltagare som bor i internat, och detta 
verkar även påverka lärarnas arbete eftersom då de i större utsträckning förlägger 
arbetet till kvällstid och även i genomsnitt lägger mer tid på arbetet.

Arbetets villkor
Hur mycket tid man lägger på arbetet handlar givetvis också om hur arbetsbördan 
ser ut. Professionell frihet och engagemang gör att man kan lägga mer tid på arbetet 
på eget initiativ, men arbetsvillkoren och arbetsuppgifterna påverkar. Generellt sett 
är just arbetsbördan det som lärarna lyfter fram som mer problematiskt när det gäl-
ler arbetets villkor, och detta framträder även i tidsanvändningsundersökningen där 
vi kan se att många lärare lägger långt mer tid än det normala på sitt arbete. Dess-
utom är skillnaderna relativt små i faktiskt arbetstid mellan lärare som är anställda 
på hel- respektive deltid, och förhållandevis mycket av arbetstiden är förlagd till 
helgerna.

Vi kan ändå konstatera att arbetstiden fördelar sig ungefär jämnt mellan tre ty-
per av arbetsuppgifter: undervisning, för- och efterarbete samt övrigt arbete. Detta 
stämmer	väl	överens	med	den	riktlinje	som	finns	på	vissa	skolor	och	som	innebär	
just en sådan fördelning. Däremot är den sammanlagda arbetstiden i många fall 
betydligt längre än vad den borde vara enligt arbetstidsavtalet.

Villkor för kompetensutveckling

Arbetsbördan får även återspegling i frågorna kring kompetensutveckling. Tiden 
för egen utveckling verkar vara relativt begränsad, och det är svårt att få den ut-
veckling	man	skulle	vilja	ha.	Här	finns	även	intressanta	idéer,	till	exempel	att	öka	
förutsättningarna för kompetensutveckling genom att ha mer utbyte mellan lärare 
inom och mellan skolor – kompetensutveckling handlar inte enbart om formella 
kurser. Men lärarna lyfter även fram behovet av formell utbildning och kontakter 
med exempelvis universitet och högskolor.

I frågorna kring arbetsvillkor och kompetensutveckling framträder också ett 
område som verkar vara ett stort bekymmer för lärarna – främst på allmän kurs men 
i	viss	utsträckning	även	på	särskilda	kurser.	Det	handlar	om	att	kunna	identifiera	och	
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ge stöd åt deltagare med särskilda behov av olika slag. Detta är något som lärarna 
upplever att de behöver kunskap för att klara av. Det faktum att de uttrycker detta 
behov visar samtidigt på det engagemang för deltagarna som vi diskuterar ovan 
och som är en del av läraridentiteten. De här behoven är tydliga på allmän kurs, 
som har inriktningen på att vara ett alternativ eller en andra chans för dem som 
inte lyckas i det formella skolsystemet. De särskilda kurserna kan dock också ha 
en sådan funktion, om än inte lika tydligt. Till de kurserna rekryteras visserligen i 
större utsträckning ”högpresterande” deltagare, som har lyckats bra i tidigare stu-
dier och nu vill fördjupa sig inom ett specialintresse. Men till viss del rekryteras 
även de som visserligen klarat sig igenom gymnasieskolan, men som ändå inte varit 
framgångsrika och som vill hitta ett alternativ till högre utbildning för att komma 
vidare.	Därför	finns	dessa	kompetensbehov	även	bland	lärare	på	särskilda	kurser.	
Inom detta område upplever även lärare på komvux att deras kompetens inte alltid 
räcker till (jämför Skolverket, 2013b). 

Den här problematiken kan handla om såväl specialpedagogiska som social-
pedagogiska aspekter. De särskilda behoven kan bero både på neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som påverkar studieförmågan och på sociala problem som 
leder till särskilda behov – och ibland handlar det om en kombination av dessa. Det 
fria och frivilliga är en viktig del av folkbildningens och även folkhögskolans kän-
netecken. Samtidigt kan det i dag vara så att vissa deltagare inte upplever det som 
frivilligt att delta, och det som formellt sett kanske är frivilligt ses inte som ett plus 
och	en	ny	chans.	Det	finns	en	risk	för	att	deltagare	upplever	skolan	som	något	de	
måste inordna sig i utan att vara motiverade.

Sammansättningen av deltagare förändras alltså så att lärarna behöver ägna mer 
tid åt stödjande socialt arbete med deltagarna, men trots det ägnar lärarna nära en 
tredjedel av sin arbetstid åt undervisning. Det sociala arbetet inkräktar därmed inte 
på undervisningen, men situationen kan i stället orsaka stress i arbetet, något som 
framkom i fokusgrupperna.

Folkbildningens idégrund
Här	finns	alltså	en	problematik	kring	det	fria	och	frivilliga	i	dagens	folkhögskola.	
Vi kan annars se hur såväl lärare som rektorer håller med om betydelsen av folk-
bildningens grundläggande idéer och syftena med statsbidraget, även om det va-
rierar hur stor vikt man lägger vid olika aspekter av dessa. Generellt sett verkar 
den gemensamma idégrunden ha större betydelse än den idégrund som respektive 
huvudman står för, och när det gäller relationen till huvudmännen tycker lärarna att 
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det är viktigare att bidra till huvudmännens mål med folkhögskoleverksamheten 
än att folkhögskolans verksamhet ska bidra till att utveckla huvudmännens totala 
verksamhet.

Om man ser till statens syften med stödet till folkbildningen kan man också säga 
att olika kategorier av lärare arbetar med olika syften i fokus. Allmän kurs handlar 
till exempel mer om att utjämna utbildningsklyftor, medan särskilda kurser med 
kulturinriktning innebär mer fokus på det syfte som handlar om kulturlivet. Det 
man kan fråga sig är i vilken utsträckning alla delar av folkhögskoleverksamheten, 
och därmed alla kategorier av lärare, arbetar för den inriktning som syftena sam-
mantaget siktar på – demokrati, samhällsengagemang, höjd bildnings- och utbild-
ningsnivå och intresse för kulturlivet.

En ganska stor del av lärarna anger att de behöver förhållandevis lite kunskap 
om statens förväntningar på verksamheten. Handlar detta om att de har en låg med-
vetenhet eller är ointresserade av vad dessa förväntningar gäller? Ledningarna ver-
kar dock inte vara ointresserade på något sätt – de rektorer vi har intervjuat lyfter 
i varje fall fram idégrunden på ett sätt som borde innebära förutsättningar för att 
arbeta i denna riktning.

Man	kan	även	fråga	sig	 i	vilken	grad	det	kommer	att	finnas	utrymme	för	ett	
folkbildningstänkande när vissa lärare och rektorer beskriver att folkhögskolan 
”gymnasifieras”,	vilket	i	första	hand	gäller	den	allmänna	kursen.	Hur	kommer	folk-
högskolan och folkhögskollärarnas professionalitet att förändras som en följd av 
detta?	Det	kan	uppstå	motsättningar	och	konflikter	mellan	att	å	ena	sidan	förhålla	
sig till folkbildningstraditionen och den särskilda idégrunden och å andra sidan 
anpassa sig så att man behåller sin legitimitet när det gäller att ge kunskaper som 
motsvarar kraven i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Diskussionerna om 
”motsvarande” i relation till gymnasieskolans kurser verkar ha fått stort utrymme 
på folkhögskolorna, men det behöver inte fortsätta på samma sätt. Det kan vara så 
att den nyligen genomförda gymnasiereformen har påverkat diskussionerna och 
lärararbetet	mer	än	normalt	under	en	period,	men	att	detta	inflytande	kommer	att	
minska igen när reformen har ”satt sig”.

Problematiken gäller dock även rekryteringsstrategier och fortbildningsmöjlig-
heter. Folkhögskolorna anställer i stor utsträckning gymnasielärare och det påverkar 
givetvis verksamheten på främst allmän kurs. Den utbildningen ska ge kunskaper 
som motsvarar gymnasieskolans kurser, och då kan den bli mer lik gymnasieskolan 
än vad detta motsvarandekrav egentligen innebär. Man kan också fråga sig om 
yngre lärare som arbetat relativt kort tid har mindre intresse för denna dimension av 
verksamheten därför att de ännu inte har hunnit lära sig och ”kommit in” i den. Det 
är också en fråga om fortbildning när det gäller att introducera nya lärare i verksam-
heten, och då främst de som inte har folkhögskollärarutbildning.
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Professionalisering? 
Som vi redan nämnt kan inte folkhögskollärare i dagens läge betraktas som en pro-
fession, men man kan ändå diskutera om det pågår en utveckling som innebär en 
professionalisering av folkhögskollärarna.

Professionell frihet

Den	professionella	friheten	är	något	som	finns	i	arbetet	som	folkhögskollärare,	och	
som	uppskattas	av	lärarna,	även	om	det	finns	en	baksida	av	myntet	på	så	sätt	att	
arbetet blir omfattande och kan upplevas som gränslöst ibland. Det sistnämnda 
framträdde i fokusgrupperna och berör skolornas ledning och organisation. Lärarna 
efterlyser därför tydligare målbeskrivningar för verksamheten. Här har rektorerna 
givetvis en viktig roll för skolans utveckling, och om lärarna upplever brister i 
ledningen när det gäller tidsanvändning, planering, mål- och arbetsbeskrivning på-
verkar det arbetsinsatsen. Men krav på större tydlighet och ramar kan leda till att 
den professionella friheten minskar. Hur stor ska till exempel friheten vara när det 
gäller tidsanvändningen? Vad blir konsekvensen av en större reglering när det gäller 
hur stor del av arbetstiden som ska förläggas på arbetsplatsen?

I den professionella friheten ingår möjligheten att utveckla nya kurser utan att 
vara styrd av centralt formulerade läroplaner. Här kan vi se att äldre lärare och lärare 
på särskilda kurser och kortkurser tycker att det är viktigare med kunskap om hur 
man utvecklar nya kurser och utbildningar, både nu och i framtiden. Handlar detta 
om att de mer erfarna lärarna ser möjligheterna i denna frihet, eller är det snarare 
dessa lärare som får sådana arbetsuppgifter just på grund av sin erfarenhet? När det 
gäller särskilda kurser och kortkurser är det inte oväntat att lärarna ser detta behov 
i större utsträckning eftersom allmän kurs är mer styrd när det gäller innehåll och 
målgrupp. Samtidigt kan man fråga sig om inte friheten skulle kunna utnyttjas i 
högre grad även när det gäller att hitta nya former för den allmänna kursen – inte 
minst med tanke på diskussionen om deltagarnas särskilda behov.

Sedan kan man förstås diskutera om friheten att utveckla nya kurser alltid blir 
en del av den professionella friheten. Det kan också vara så att det är skolan som 
utnyttjar sin frihet och med utgångspunkt i till exempel huvudmannens behov väl-
jer att utveckla kurser. I det fallet är det skolledningen som har friheten, medan de 
enskilda lärarna har en mer begränsad frihet om de får uppdraget att utveckla en 
specifik	kurs.
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Etik och yrkesspråk

För lärarna är det viktigt med kunnande som berör de etiska frågeställningar som 
dyker upp i arbetet, vilket tyder på ett professionellt förhållningssätt i det avseendet. 
Yrkesspråket är också något som lärarna i fokusgrupperna tog upp. Man efterlyser 
ett yrkesspråk, eller ett lärarspråk, för att underlätta samtalet om arbetet. Detta kan 
ses som en önskan om ökad professionalisering, men tyder även på att lärarna vill 
ha större möjligheter att sätta ord på och diskutera arbetets omfattning samt sin 
arbetstid och sina arbetsuppgifter.

Professionsutbildning och legitimering

När det gäller de mer formella kännetecknen på en profession – den forskningsba-
serade professionsutbildningen och legitimeringen – är det mer oklart vart utveck-
lingen är på väg. Frågan om legitimering har inte berörts i kartläggningen, men vi 
känner ändå till att de fackliga initiativen kring denna fråga har väckt diskussion 
bland	lärarna.	Det	finns	en	viss	motsägelse	mellan	folkbildningens	ideal	vad	gäller	
å ena sidan frihet och frivillighet, och å andra sidan tanken på ökad kontroll i form 
av legitimering av lärarna.

Det	finns	ett	särskilt	utbildningsprogram	på	universitetsnivå	som	leder	fram	till	
folkhögskollärarexamen,	vilket	betyder	att	det	finns	en	forskningsbaserad	profes-
sionsutbildning. Men det är inget krav att lärarna ska ha denna utbildning för att 
anställas, eller att de ska skaffa sig utbildningen efter anställning även om en sådan 
möjlighet	till	fortbildning	på	deltid	finns.	I	dag	är	det	knappt	en	fjärdedel	av	lärarna	
som har denna examen, men det är en större andel än så som anser att det är viktigt 
att	ha	folkhögskollärarexamen,	och	på	samma	sätt	är	det	fler	än	de	som	har	någon	
slags lärarexamen som menar att det är viktigt att folkhögskollärare har lärarutbild-
ning. Med andra ord tycker lärarna att det är viktigt med en ökad professionalisering 
i detta avseende. Resultaten är dock inte entydiga – att ha och utveckla kunskaper 
om folkbildning och folkhögskola genom att ta del av aktuell forskning på området 
är inte något som värderas speciellt högt, trots att just detta är en viktig del av kun-
skapsbasen för en tänkbar folkhögskollärarprofession.

Folkhögskollärare som specialister?

För övrigt är det kanske inte realistiskt, eller ens lämpligt, att folkhögskollärare 
skulle bli en egen profession. Med tanke på de professionaliseringssträvanden som 
finns	för	lärarkåren	som	helhet	kan	det	snarare	handla	om	att	utveckla	lärare	som	
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profession,	med	olika	specialiseringar,	precis	som	det	finns	en	läkarprofession	med	
specialiseringar av olika slag. Folkhögskolan är visserligen ett eget skolsystem med 
sina speciella krav på lärarkompetens, men det skulle förmodligen ge större tyngd 
om lärarna vore folkhögskolespecialister inom lärarprofessionen. Detta betyder 
dock inte att behovet av en särskild folkhögskollärarutbildning skulle försvinna, 
eftersom lärarutbildningen som helhet i dag är organiserad som ett antal olika pro-
gram med olika inriktningar och olika examina, där folkhögskollärarexamen är en 
av pusselbitarna.

Folkhögskollärare för framtiden
Avslutningsvis vill vi blicka framåt. Vad innebär det pågående generationsskiftet i 
folkhögskolans lärarkår? En förhållandevis stor andel av lärarna når pensionsåldern 
under kort tid och det innebär förmodligen också att en stor andel av traditions-
bärarna, de som har varit med under lång tid, försvinner från skolorna. Samtidigt 
kommer	många	nya	lärare	in.	Här	finns	en	risk	för	att	folkbildningsarvets	idégrund	
försvinner	eller	tunnas	ut.	Samtidigt	finns	givetvis	en	möjlighet	till	förnyelse	och	
förändring. Här behövs genomtänkt utbildning och fortbildning för blivande och 
befintliga	lärare,	och	här	blir	skolornas	och	rektorernas	roll	viktig.	Yngre	lärare	har	
en annan bakgrund genom sin egen skolgång och utbildning, och bär då kanske med 
sig en annan syn på utbildning och undervisning. Hur kommer detta att påverka 
folkhögskollärarnas professionella utveckling?

Om	denna	generationsväxling	inte	hanteras	på	ett	genomtänkt	sätt	finns	det	risk	
för ”klyftor” mellan olika lärarkategorier och -generationer, där vi redan i denna 
kartläggning kan se vissa skillnader mellan lärare med utbildning och erfarenhet 
på folkbildningsområdet, lärare med annan lärarutbildning och lärare med andra 
bakgrunder.

Det	finns	också	en	problematik	som	handlar	om	folkhögskolornas	ekonomiska	
resurser. Vi har sett förändringar när det gäller skolors lokalisering och organisering 
under de senaste åren, och de ekonomiska villkoren är ett bekymmer för de lärare 
vi har träffat och något vi kan ana spår av i resultaten vi har fått fram. Även om det 
finns	ett	stort	engagemang	i	lärarkåren	är	de	materiella	villkoren	givetvis	viktiga	
för hur lärarnas arbete och arbetsvillkor kommer att se ut framöver. Det påverkar 
därmed även vilka som kommer att söka sig till yrket och hur den professionella 
utvecklingen av folkhögskolläraren kommer att te sig.

Bilden av nuläget handlar mycket om utmaningar i form av de problem som 
många deltagare bär med sig och hur lärarna ska kunna möta dessa, men till sist 
vill vi se detta från den positiva sidan. Om folkhögskolan blir allt viktigare som ett 
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alternativ och en andra chans för många människor borde detta också betyda att 
folkhögskollärarna och deras professionella kompetens blir viktigare och att lärar-
nas och yrkets status därmed ökar.
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Folkhögskollärare

Den här enkäten riktar sig till dig som är eller nyligen varit verksam som folkhög-
skollärare. Syftet med studien är att få en bättre bild av förutsättningarna för folk-
högskollärarens arbete, utifrån de erfarenheter du och andra lärare har. Detta ger ny 
kunskap som kan ligga till grund för framtida utveckling av utbildning, fortbildning 
och inte minst arbetssituationen inom folkhögskolan. Det är därför mycket angelä-
get att alla folkhögskollärare besvarar enkäten. 

Undersökningen	genomförs	av	Statistiska	centralbyrån	(SCB)	på	uppdrag	av	
Folkbildningsrådet	i	samarbete	med	Linköpings	universitet.	SCB	har	hand	om	ut-
skick,	insamling	och	registrering	av	inkomna	svar.	På	nästa	sida	finns	mer	informa-
tion om undersökningen.

Dina svar är viktiga
Du är en av 2 599 personer som år 2011 var folkhögskollärare enligt lärarregistret 
vid	SCB.	Dina	svar	är	betydelsefulla,	eftersom	de	bidrar	till	kunskapen	om	folk-
högskollärares arbete och kompetensbehov. Vi är angelägna om att ge en så korrekt 
bild som möjligt och ber dig därför fylla i enkäten så noga du kan. Din medverkan 
är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat 
blir tillförlitligt. 

Du gör så här
Du kan besvara frågorna via  
www.insamling.scb.se. Logga då in 
med användarnamn och lösenord. 

Om du istället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria 
svarskuvertet.

Bilagor

Bilaga 1: Enkät

Användarnamn: Verdana 11

Lösenord: Verdana 11

http://www.insamling.scb.se
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Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.

Tack på förhand för din medverkan!

Med vänliga hälsningar

Britten Månsson-Wallin Sonia Biörkeroth
Generalsekreterare Undersökningsledare
Folkbildningsrådet Statistiska centralbyrån

Hur lämnade uppgifter används
För	att	inte	belasta	dig	med	fler	frågor	än	nödvändigt	kommer	vi	att	komplettera	
dina	svar	med	uppgifter	som	redan	finns	hos	SCB.	Det	är	uppgifter	om	kön,	ålder,	
län, kommun, utländsk bakgrund, födelseland (i grupper), uppgifter om högsta av-
slutade utbildning och föräldrars utbildning. Från Lärarregistret hämtas uppgifter 
om befattningskod, skolform, huvudman, skolkod, skolkommun respektive län, 
pedagogisk utbildning, annan utbildning, tjänstledig, anställningsslag, typ av redo-
visad tid, tjänstgöringsomfattning, Antal anställningsår i folkhögskola respektive 
studieförbund.

Efter	avslutad	bearbetning	hos	SCB	överlämnas	en	avidentifierad	fil	till	Folkbild-
ningsrådet och Linköpings universitet för fortsatt bearbetning och analys. Denna 
forskning omfattas också av statistiksekretess (se nedan).

Skydd av lämnade uppgifter
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat 
redovisas.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen	(2009:400).	De	personer	vid	SCB	som	arbetar	med	undersökningen	
omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretes-
skydd gäller hos Folkbildningsrådet och Linköpings universitet.

Regler	för	personuppgiftsbehandling	finns	även	i	personuppgiftslagen	(1998:204)	
samt	i	lagen	(2001:99)	och	förordningen	(2001:100)	om	den	officiella	statistiken.

Information om personuppgifter
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna per-
sonuppgifter som hanteras på myndigheten. Om personuppgifter skulle komma att 
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1. Är du anställd som lärare på en folkhögskola? 
Som anställd räknas även den som är helt tjänstledig. 

 Ja 
 Nej. Jag är för närvarande inte anställd som lärare på folkhögskola.          Du behöver inte svara på 

  fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten! Tack för din hjälp! 

2. Vilken är din huvudsakliga bakgrund inom det ämne/område där du undervisar? 

 Professionell/yrkesverksam inom området 
 Högskolestudier i ämnet/ämnena 
 Andra studier i ämnet/ämnena 
 Förenings-, församlings- eller folkrörelseengagemang 
 Egen hobbyverksamhet/fritidsintresse 

 
 Annat: 

3. Uppskatta hur din arbetstid denna termin kommer att fördela sig mellan… 
Ange i procent av heltid. D.v.s. summan ska motsvara din anställningsgrad där heltid är 100 %. 

 
… undervisning/pedagogiskt arbete på Allmän kurs 

   

 
… undervisning/pedagogiskt arbete på Särskild och kort kurs 

   

 … undervisning/pedagogiskt arbete på annan utbildning  
 (Uppdragsutbildning, Yrkeshögskoleutbildning etc.) 

   

 
… administrativt arbete/skolledning 

   

 
… studie- och yrkesvägledning 

   

 
… sjukskriven/tjänstledig 

   

4. Finns det några internatboende deltagare i de grupper som du undervisar? 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 

behandlas i strid med personuppgiftslagen har man rätt att begära att personuppgifterna 
rättas, blockeras eller raderas.

Resultat
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i en rapport från Folkbildnings-
rådet i början på hösten 2013.
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5. Hur tycker du att förutsättningarna för ditt arbete som folkhögskollärare är vad gäller… 
  Mycket 

goda 
Ganska 

goda 
Ganska 
dåliga 

Mycket 
dåliga 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … anställningsvillkor?       

 … ändamålsenliga lokaler?       

 … arbetsrum?       

 … fysisk arbetsmiljö som helhet?       

 … psykosocial arbetsmiljö? 
  Trivsel, relationer med ledning, kolleger  
 och deltagare.     

 

 

 … IT-utrustning?       

 … annan utrustning? 
 t.ex. kopiatorer, laborations- och  
 exkursionsmaterial och musikinstrument     

 

 

 … IT-support?       

 … administrativt stöd?       

 … arbetsbörda?       

 … professionell frihet i arbetet?       

 … möjlighet att samarbeta med kolleger?       

 … möjlighet att delta i fortbildning?       
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6. I vilken grad anser du att följande faktorer är viktiga i arbetet som folkhögskollärare? 
  Mycket 

hög grad 
Ganska 
hög grad 

Ganska 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 Att utgå från varje enskild deltagares behov       

 Att väcka intresse, engagera och motivera 
deltagarna     

 
 

 Att ta tillvara deltagarnas tidigare kunskaper 
och erfarenheter     

 
 

 Att ge kvinnor och män lika goda 
möjligheter     

 
 

 Att ge deltagarna kunskaper i ditt/dina 
ämnen     

 
 

 Att göra rättvisa bedömningar 
Behörigheter, studieomdöme     

 
 

 Att förklara för deltagarna vad de ska/bör 
lära sig i ditt/dina ämnen     

 
 

 Att förklara för deltagarna vad som krävs för 
att få ett visst intyg om behörighet/ett visst 
studieomdöme     

 

 

 Att ge återkoppling på deltagarnas 
kunskapsutveckling     

 
 

 Att utveckla deltagarnas demokratiska 
förhållningssätt     

 
 

 Att ge deltagarna inflytande över 
utbildningen/undervisningen     

 
 

 Att få undervisningsgruppen/klassen att 
fungera tillsammans     

 
 

 Att bidra till deltagarnas intresse för och 
delaktighet i kulturlivet     

 
 

 Att utveckla nya kurser och utbildningar       

 Att ha professionell frihet i hur man lägger 
upp sitt arbete     

 
 

 Att delta i fortbildning       

 Att läsa litteratur som är relevant för arbetet 
som folkhögskollärare     

 
 

 Att hålla sig á jour inom sitt ämnesområde       

 Att bidra till utvecklingen av verksamheten 
hos skolans huvudman     

 
 

 Att bidra till att uppfylla huvudmannens mål 
med folkhögskoleverksamheten     
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7. Hur har betydelsen av följande områden i arbetet förändrats under din tid som 
folkhögskollärare? 

  Ökat 
mycket 

Ökat 
något 

Varit 
oföränd-

rat 

Minskat 
något 

Minskat 
mycket 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 Att utgå från varje enskild deltagares 
behov        

 Att väcka intresse, engagera och 
motivera deltagarna        

 Att ta tillvara deltagarnas tidigare 
kunskaper och erfarenheter        

 Att ge kvinnor och män lika goda 
möjligheter        

 
 

Att ge deltagarna kunskaper i 
ditt/dina ämnen        

 Att göra rättvisa bedömningar 
Behörigheter, studieomdöme        

 Att förklara för deltagarna vad de 
ska/bör lära sig i ditt/dina ämnen        

 Att förklara för deltagarna vad som 
krävs för att få ett visst intyg om 
behörighet/ett visst studieomdöme        

 Att ge återkoppling på deltagarnas 
kunskapsutveckling        

 Att utveckla deltagarnas 
demokratiska förhållningssätt        

 Att ge deltagarna inflytande över 
utbildningen/undervisningen        

 Att få undervisningsgruppen/klassen 
att fungera tillsammans        

 Att bidra till deltagarnas intresse för 
och delaktighet i kulturlivet        

 Att utveckla nya kurser och 
utbildningar        

 Att ha professionell frihet i hur man 
lägger upp sitt arbete        

 Att delta i fortbildning        

 Att läsa litteratur som är relevant för 
arbetet som folkhögskollärare        

 
 

Att hålla sig á jour inom sitt 
ämnesområde        

 
 

Att bidra till utvecklingen av 
verksamheten hos skolans 
huvudman        

 Att bidra till att uppfylla 
huvudmannens mål med 
folkhögskoleverksamheten 
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8. Hur tror du att betydelsen av följande områden i arbetet som folkhögskollärare kommer att 
förändras i framtiden? 

  Öka 
mycket 

Öka 
något 

Vara 
oföränd-

rat 

Minska 
något 

Minska 
mycket 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 Att utgå från varje enskild deltagares 
behov        

 Att väcka intresse, engagera och 
motivera deltagarna        

 Att ta tillvara deltagarnas tidigare 
kunskaper och erfarenheter        

 Att ge kvinnor och män lika goda 
möjligheter        

 
 

Att ge deltagarna kunskaper i 
ditt/dina ämnen        

 Att göra rättvisa bedömningar 
Behörigheter, studieomdöme        

 Att förklara för deltagarna vad de 
ska/bör lära sig i ditt/dina ämnen        

 Att förklara för deltagarna vad som 
krävs för att få ett visst intyg om 
behörighet/ett visst studieomdöme        

 Att ge återkoppling på deltagarnas 
kunskapsutveckling        

 Att utveckla deltagarnas 
demokratiska förhållningssätt        

 Att ge deltagarna inflytande över 
utbildningen/undervisningen        

 Att få undervisningsgruppen/klassen 
att fungera tillsammans        

 Att bidra till deltagarnas intresse för 
och delaktighet i kulturlivet        

 Att utveckla nya kurser och 
utbildningar        

 Att ha professionell frihet i hur man 
lägger upp sitt arbete        

 Att delta i fortbildning        

 Att läsa litteratur som är relevant för 
arbetet som folkhögskollärare        

 
 

Att hålla sig á jour inom sitt 
ämnesområde        

 
 

Att bidra till utvecklingen av 
verksamheten hos skolans 
huvudman        

 Att bidra till att uppfylla 
huvudmannens mål med 
folkhögskoleverksamheten        
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9. Hur viktigt anser du det vara att en folkhögskollärare har: 
  Mycket 

viktigt 
Ganska 
viktigt 

Ganska 
oviktigt 

Mycket 
oviktigt 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 Högskoleutbildning inom sitt ämne/område       

 Annan utbildning inom sitt ämne/område       

 Yrkeserfarenhet inom sitt ämne/område       

 Folkhögskollärarutbildning       

 Lärarutbildning av något slag       

10. I vilken grad anser du att en folkhögskollärare behöver ha kunskap och kompetens… 
  Mycket 

hög grad 
Ganska 
hög grad 

Ganska 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … i hur man lägger upp och genomför  
 undervisning?     

 
 

 … i det ämne/de ämnen som man undervisar i?       

 … om aktuell forskning om folkhögskola och  
 folkbildning?     

 
 

 … för att hantera situationer när olikheter i språk  
 skapar problem?     

 
 

 … för att bedöma den enskilde deltagarens  
 kunskapsnivå och utveckling?     

 
 

 … för att undervisa vuxna?       

 … för att individualisera undervisningen?       

 … för att kunna upptäcka deltagare i behov av  
 särskilt stöd?     

 
 

 … för att kunna stödja deltagare i behov av    
särskilt stöd?     

 
 

 … för att aktivt motverka mobbning och annan  
 kränkande behandling?     

 
 

 … för att hantera etiska dilemman och problem  
 som kan uppstå i jobbet?     

 
 

 … för att undervisa på distans?       

 … för att undervisa utanför skolan?  
 Studiebesök, utomhusundervisning etc.     

 
 

 … för att få deltagarna att fungera tillsammans i  
 gruppen?     

 
 

 … för att kunna utveckla nya kurser och  
 utbildningar?     

 
 

 … om utbildning inom  
 gymnasieskola/vuxenutbildning?     

 
 

 … om de förväntningar skolans huvudman har på  
 verksamheten?     

 
 

 … om de förväntningar Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?     

 
 

 … om de förväntningar staten har på  
 verksamheten?     
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11. I vilken grad anser du att du själv som folkhögskollärare faktiskt har tillräcklig kunskap och 
kompetens… 

  Mycket 
hög grad 

Ganska 
hög grad 

Ganska 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … i hur du lägger upp och genomför  
 undervisning?     

 
 

 … i det ämne/de ämnen som du undervisar i?       

 … om aktuell forskning om folkhögskola och  
 folkbildning?     

 
 

 … för att hantera situationer när olikheter i språk  
 skapar problem?     

 
 

 … för att bedöma den enskilde deltagarens  
 kunskapsnivå och utveckling?     

 
 

 … för att undervisa vuxna?       

 … för att individualisera undervisningen?       

 … för att kunna upptäcka deltagare i behov av  
 särskilt stöd?     

 
 

 … för att kunna stödja deltagare i behov av 
särskilt stöd?     

 
 

 … för att aktivt motverka mobbning och annan  
 kränkande behandling?     

 
 

 … för att hantera etiska dilemman och problem  
 som kan uppstå i jobbet?     

 
 

 … för att undervisa på distans?       

 … för att undervisa utanför skolan?  
 Studiebesök, utomhusundervisning etc.      

 
 

 … för att få deltagarna att fungera tillsammans i  
 gruppen?     

 
 

 … för att kunna utveckla nya kurser och  
 utbildningar?     

 
 

 … om utbildning inom  
 gymnasieskola/vuxenutbildning?     

 
 

 … om de förväntningar skolans huvudman har på  
 verksamheten?     

 
 

 … om de förväntningar Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?     

 
 

 … om de förväntningar staten har på  
 verksamheten?     
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12. Hur har behovet av kunskap och kompetens förändrats under din tid som folkhögskollärare 
när det gäller... 

  Ökat 
mycket 

Ökat 
något 

Varit 
oföränd-

rat 

Minskat 
något 

Minskat 
mycket 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … hur man lägger upp och genomför  
 undervisning?        

 … det ämne/de ämnen som man  
 undervisar i?        

 … aktuell forskning om folkhögskola 
 och folkbildning?        

 … att hantera situationer när 
olikheter i språk skapar problem?        

 
 

… att bedöma den enskilde  
 deltagarens kunskapsnivå och  
 utveckling?        

 … att undervisa vuxna?        

 … att individualisera undervisningen?        

 … att kunna upptäcka deltagare i  
 behov av särskilt stöd?        

 … att kunna stödja deltagare i behov  
 av särskilt stöd?        

 … att aktivt motverka mobbning och 
  annan kränkande behandling?        

 … att hantera etiska dilemman och  
 problem som kan uppstå i jobbet?        

 … att undervisa på distans?        

 … att undervisa utanför skolan?  
 Studiebesök,  
 utomhusundervisning etc.        

 … att få deltagarna att fungera  
 tillsammans i gruppen?        

 … att kunna utveckla nya kurser och 
 utbildningar?        

 … utbildning inom 
 gymnasieskola/vuxenutbildning?        

 … de förväntningar skolans  
 huvudman har på verksamheten?        

 
 

… de förväntningar  
 Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?        

 … de förväntningar staten har på  
 verksamheten?        
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13. Hur bedömer du att folkhögskollärarens behov av kunskap och kompetens kommer att 
förändras i framtiden när det gäller... 

  Öka 
mycket 

Öka 
något 

Vara 
oföränd-

rat 

Minska 
något 

Minska 
mycket 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … hur man lägger upp och genomför  
 undervisning?        

 … det ämne/de ämnen som man  
 undervisar i?        

 … aktuell forskning om folkhögskola 
 och folkbildning?        

 … att hantera situationer när 
olikheter i språk skapar problem?        

 … att bedöma den enskilde  
 deltagarens kunskapsnivå och  
 utveckling?        

 … att undervisa vuxna?        

 … att individualisera undervisningen?        

 … att kunna upptäcka deltagare i  
 behov av särskilt stöd?        

 … att kunna stödja deltagare i behov  
 av särskilt stöd?        

 … att aktivt motverka mobbning och 
  annan kränkande behandling?        

 … att hantera etiska dilemman och  
 problem som kan uppstå i jobbet?        

 … att undervisa på distans?        

 … att undervisa utanför skolan?  
 Studiebesök,  
 utomhusundervisning etc.        

 … att få deltagarna att fungera  
 tillsammans i gruppen?        

 … att kunna utveckla nya kurser och 
 utbildningar?        

 … utbildning inom 
 gymnasieskola/vuxenutbildning?        

 … de förväntningar skolans  
 huvudman har på verksamheten?        

 … de förväntningar  
 Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?        

 … de förväntningar staten har på  
 verksamheten?        
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14. I vilken grad tycker du att du har behov av att utveckla din kompetens som folkhögskollärare 
när det gäller… 

  Mycket 
hög grad 

Ganska 
hög grad 

Ganska 
liten grad 

Mycket 
liten grad 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … hur du lägger upp och genomför  
 undervisning?     

 
 

 … det ämne/de ämnen som du undervisar i?       

 … aktuell forskning om folkhögskola och  
 folkbildning?     

 
 

 … att hantera situationer när olikheter i språk  
 skapar problem?     

 
 

 … att bedöma den enskilde deltagarens  
 kunskapsnivå och utveckling?     

 
 

 … att undervisa vuxna?       

 … att individualisera undervisningen?       

 … att kunna upptäcka deltagare i behov av  
 särskilt stöd?     

 
 

 … att kunna stödja deltagare i behov av särskilt 
  stöd?     

 
 

 … att aktivt motverka mobbning och annan  
 kränkande behandling?     

 
 

 … att hantera etiska dilemman och problem  
 som kan uppstå i jobbet?     

 
 

 … att undervisa på distans?       

 … att undervisa utanför skolan? 
 Studiebesök, utomhusundervisning etc.     

 
 

 … att få deltagarna att fungera tillsammans i  
 gruppen?     

 
 

 … att kunna utveckla nya kurser och  
 utbildningar?     

 
 

 … utbildning inom  
 gymnasieskola/vuxenutbildning?     

 
 

 … de förväntningar skolans huvudman har på  
 verksamheten?     

 
 

 … de förväntningar Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?     

 
 

 … de förväntningar staten har på  
 verksamheten?     
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15. Hur stora tror du att dina möjligheter för närvarande är att utveckla din kompetens som 
folkhögskollärare när det gäller… 

  Mycket 
stora 

Ganska 
stora 

Ganska 
små 

Mycket 
små 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

 … hur du lägger upp och genomför  
 undervisning?     

 
 

 … det ämne/de ämnen som du undervisar i?       

 … aktuell forskning om folkhögskola och  
 folkbildning?     

 
 

 … att hantera situationer när olikheter i språk  
 skapar problem?     

 
 

 … att bedöma den enskilde deltagarens  
 kunskapsnivå och utveckling?     

 
 

 … att undervisa vuxna?       

 … att individualisera undervisningen?       

 … att kunna upptäcka deltagare i behov av  
 särskilt stöd?     

 
 

 … att kunna stödja deltagare i behov av särskilt 
  stöd?     

 
 

 … att aktivt motverka mobbning och annan  
 kränkande behandling?     

 
 

 … att hantera etiska dilemman och problem  
 som kan uppstå i jobbet?     

 
 

 … att undervisa på distans?       

 … att undervisa utanför skolan? 
 Studiebesök, utomhusundervisning etc.     

 
 

 … att få deltagarna att fungera tillsammans i  
 gruppen?     

 
 

 … att kunna utveckla nya kurser och  
 utbildningar?     

 
 

 … utbildning inom  
 gymnasieskola/vuxenutbildning?     

 
 

 … de förväntningar skolans huvudman har på  
 verksamheten?     

 
 

 … de förväntningar Folkbildningsrådet har på  
 verksamheten?     

 
 

 … de förväntningar staten har på  
 verksamheten?     
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16. Lämna gärna ytterligare kommentarer nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tack för att du svarade på enkäten! 
 
 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
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Vik upp flik Vik upp flik

. . .

. . .

Insänds så snart som möjligt efter 
mätveckans slut i bifogat svarskuvert.

DAGBOK
Tidsanvändning

 S
C

B 
B

V/
E

V 
20

0.
 2

01
2

Postadress 

701 89 ÖREBROEnheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Kontaktpersoner Telefon E-post

Mikael Fredberg 
Klas Rydenstam

019-17 68 92
070-924 36 36

mikael.fredberg@scb.se
klas.rydenstam@folkbildning.net

Hur använder du din tid?

Aktivitetskategorierna B-E (100–400) avser aktiviteter som har koppling till arbetet, 
dvs. sådana som du utför på grund av anställningen som folkhögskolelärare.
Aktivitetskategori F (500) avser alla andra aktiviteter (t.ex. alla privata aktiviteter 
inkl. semester, sjukfrånvaro). 
På den översta raden A, markerar du var du befann dig under dygnet.

1. Vik upp flikarna på omslagets första och sista sida och läs igenom de förtryckta 
 aktiviteterna innan du sätter igång. Listan med aktiviteter har utarbetats i sam- 
 arbete med folkhögskolelärare och är förhoppningsvis uttömmande när det 
 gäller läraraktiviteter.
 På sidan 3 finns exempel på ytterligare aktiviteter som ingår i vissa av aktivitets- 
 kategorierna 100–400. Sidorna 4–5 visar ett exempel på en ifylld dagbokssida. 
 Studera den!

2. Mellan klockslagen 07.00 och 19.00 motsvarar varje ruta 15 minuter. Övrig tid 
 motsvarar varje ruta 30 minuter. Markera startpunkten och slutpunkten för 
 huvudaktiviteten med siffran 1. Dra därefter ett streck mellan dessa tidpunkter 
 eller fyll på med ettor.  
 Om du gör två saker samtidigt, markera då båda aktiviteterna (huvud- och 
 biaktivitet) men skilj på huvud- och biaktiviteten genom att markera start- och 
 slutpunkten för biaktiviteten med siffran 2 (se exempel på sidan 4).

3. Vi ber dig även markera var du befann dig vid varje aktivitet (kategori A). Dra 
 ett streck mellan de klockslag då du befann dig på samma plats. Markera start- 
 och slutpunkten med respektive bokstavsförkortning för platsen; I eller i anslut- 
 ning till skolan, Hemma, Resa till/från arbetet, Tjänsteresa, Övriga platser (se 
 exempel på sidan 4).

4. Om du även arbetar för någon annan arbetsgivare än folkhögskolan ange mellan 
 vilka tidpunkter du gjorde det under ”Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, arbete 
 för annan arbetsgivare (bisyssla)” (aktivitet 500).

Alla använder sin tid på olika sätt. I den här dagboken ber vi dig markera vad du 
gör måndag till söndag i vecka 4 (21–27 januari). Om du skulle ha semester eller 
vara sjuk hela den veckan ber vi dig fylla i dagboken efterföljande vecka istället 
(v. 5) även om du då också skulle vara frånvarande från din lärartjänst helt eller 
delvis.

Vi ber dig alltså att för varje dag markera vad du gjorde under hela dygnet och var 
du befann dig när du gjorde det. 
Fyll i dagboken flera gånger under respektive dag för att inte missa någon aktivitet.
Besvara även frågorna på sidan 20 innan du skickar in dagboken!

Läs följande instruktioner innan du börjar, det underlättar för dig!

24

Bilaga 2: Dagbok
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100

101

102

103

104

105

106

107

Planering av förberedelser av undervisning; val av litteratur/studiematerial, 
inläsning, planering av undervisningsmetoder/kunskapskontroll, planera för 
elevers praktikarbete etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler, 
praktiska förberedelser etc.

Genomförande av undervisning; lektioner, seminarier, laborationer, även vi nätet

Handledning, rådgivning, studerandesamtal, även på distans (även om 
studieval)

Omdömessättning; ta fram underlag för behörighetsbedömning

Annan bedömning av deltagarnas prestationer eller kunskaper, rättning av 
prov etc., även utanför lektionstid

Registrering av elevers närvaro/frånvaro

Fortbildning/handledning som ett led i arbetet och med stöd av arbetsgivaren

Annan relevant fortbildning på fritiden

Återkommande/regelbundna lärar- och personalmöten

Planeringsmöten för nya eller tillfälliga verksamheter (ad hoc möten), etc.

Arangera och delta i skolgemensamma stormöten (elevdemokrati)

Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter

Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)

Undervisning inkl. förberedelser och efterarbeteB

Kompetens- och egen utvecklingC

Skolgemensamma aktiviteter och administrationD

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats 
ledningsuppdrag)E

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, arbete för annan 
arbetsgivare (bisyssla)F

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

Ange var du befann dig under dygnetA

I eller i anslutning till skolan, Hemma, Resa till/från arbetet, 
Tjänsteresa, Övriga platser

Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare)

Efterarbete; uppföljning av undervisning, uppföljning av elevers praktikarbete

Förtroendeuppdrag; i nämnder, kommittéer, nätverk etc. inom ramen för jobbet

Delta i lokala och regionala kulturaktiviteter och arrangemang med anknytning 
till jobbet

Elevrekrytering

Marknadsföring, ta emot studiebesök, hålla öppet hus

Praktiska insatser i skolans infrastruktur för att undervisningen ska fungera

Läsa/skriva e-post: korta blandade aktiviteter

Spilltid/väntetid; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Måltid/fikarast

Övrigt; facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc

Rapportering till skolans uppföljning/tidredovisningssystem – lärares arbetstid

Planering av förberedelser av undervisning; val av litteratur/studiematerial, 
inläsning, planering av undervisningsmetoder/kunskapskontroll, planera för 
elevers praktikarbete etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler, 
praktiska förberedelser etc.

Genomförande av undervisning; lektioner, seminarier, laborationer, även vi nätet

Handledning, rådgivning, studerandesamtal, även på distans (även om 
studieval)

Omdömessättning; ta fram underlag för behörighetsbedömning

Annan bedömning av deltagarnas prestationer eller kunskaper, rättning av 
prov etc., även utanför lektionstid

Registrering av elevers närvaro/frånvaro

Fortbildning/handledning som ett led i arbetet och med stöd av arbetsgivaren

Annan relevant fortbildning på fritiden

Återkommande/regelbundna lärar- och personalmöten

Planeringsmöten för nya eller tillfälliga verksamheter (ad hoc möten), etc.

Arangera och delta i skolgemensamma stormöten (elevdemokrati)

Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter

Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)

Undervisning inkl. förberedelser och efterarbete

Kompetens- och egen utveckling C

Skolgemensamma aktiviteter och administration D

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats 
ledningsuppdrag) E

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, arbete för annan 
arbetsgivare (bisyssla) F

Ange var du befann dig under dygnet

I eller i anslutning till skolan, Hemma, Resa till/från arbetet, 
Tjänsteresa, Övriga platser

Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare)

Efterarbete; uppföljning av undervisning, uppföljning av elevers praktikarbete

Förtroendeuppdrag; i nämnder, kommittéer, nätverk etc. inom ramen för jobbet

Delta i lokala och regionala kulturaktiviteter och arrangemang med anknytning 
till jobbet

Elevrekrytering

Marknadsföring, ta emot studiebesök, hålla öppet hus

Praktiska insatser i skolans infrastruktur för att undervisningen ska fungera

Läsa/skriva e-post: korta blandade aktiviteter

Spilltid/väntetid; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Måltid/fikarast

Övrigt; facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc

Rapportering till skolans uppföljning/tidredovisningssystem – lärares arbetstid

100

101

102

103

104

105

106

107

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

B

A
2 +

+

+ 23 ++

+ + +
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Eventuella kommentarer

4

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

04 05 06 0730 30 3015 4530 08 09 10 11 12 13 1430 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 3015

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

3015 08 09 10 11 12 13 1430 3045 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301506 3004 05 3030 07

EXEMPEL

1

1

1

1

1 1

2

1 1

09.45 (I) (102)
Undervisning 

1

1

2

1

2

1
1

1
1

12.45 (R) (102)
Reser till studiebesök 

13.15 (Ö) (102)
Studiebesök

2

1

Skrev fel och rättade

1

09.30 (I) (313, 302)
Paus, snabbfika 
med kollegor 

R R

1

I

1 1

H H R ÖI Ö

08.00 (I) (100)
I skolan, förberedde 
dagens undervisning 

08.30 (I) (102)
Undervisning 

09.00 (I) (102)
Undervisning 

07.30 (R) (100)
Reste till jobbet, 
läste underlag till 
dagens under- 
visning

4

12.15 (I) (101)
Gjorde praktiska förberedelser inför 
eftermiddagens studiebesök 

14.30 (R) (102)
Resa till skolan 

08.45 (I) (310)
Bytte lampa i projektorn 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

–07.30 (H) (500)
Sov, vaknade, duschade, 
gjorde och åt frukost

11.45 (I) (313, 305)
Lunch tillsammans med deltagarna  

+

+

+

+

+ +

+
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45 24 01 02 0315 16 17 18 19 20 21 22 233015 45 3015 45 3015 45 3015 45 30 30 30 30 30 30 303030 30

45 24 01 02 0315 16 17 18 19 20 21 22 233015 45 3015 45 3015 45 3015 45 30 30 30 30 30 30 303030 30

1 1

R R RI HI H

1

2

1 1

1

1 1

1 1

1 1

2

2

1

1 1

2

1 1 1

22.00 (H) (311)
Skrev e-post till rektorn ang. 
önskemål om vidareutbildning

22.30 (H) (500) 
Privata aktiviteter20.00 (H) (500) 

Allehanda sysslor hemma

19.30 (R) (400) 
Resa hem17.00 (I) (313)

Åt en bit mat

15.00 (I) (313, 305)
Fikade tillsammans 
med deltagarna 

17.30 (I) (310)
Ställde i ordning 
lokalen

18.00 (I) (304, 313)
Musikkaffé 

18.15 (I) (304) 
Musikafton

15.15 (I) (103)
Studerandesamtal

16.00 (I) (100)
Planering inför morgondagen 

18.45 (I) (107) 
Städa undan

1

100

101

102

103

104

105

106

107

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

1

5

45 24 01 02 0315 16 17 18 19 20 21 22 233015 45 3015 45 3015 45 3015 45 30 30 30 30 30 30 30 303030

45 24 01 02 0315 16 17 18 19 20 21 22 233015 45 3015 45 3015 45 3015 45 30 30 30 30 30 30 303030 30

1

20

30 år eller yngre2. Ålder?

3. Antal tjänsteår totalt som folkkhögskolelärare?
6–10 år
0–5 år

31–45 år

61 år eller äldre

11 år eller mer

4a.  Hur många procent av heltid arbetar du för 
       närvarande vid folkhögskolan?

8. Hade du problem med att fylla i dagboken?

    Om Ja, vad vållade mest problem?

10. När fyllde du huvudsakligen i dagboken?

Ganska onormal
Ganska normal

1. Kön?

46–60 år

Kvinna
Man

5. Har du någon lärarutbildning? Folkhögskolelärarutbildning
Annan lärarutbildning

Särskild
6. Undervisar du huvudsakligen på allmän eller 
    särskild kurs?

Allmän

7. Finns internatboende deltagare i de grupper 
    du undervisar? Nej

Ja

9. Anser du att veckan du bokfört var ganska 
    normal med tanke på hur en arbetsvecka
    brukar se ut?

På kvällarna
Löpande under dagarna

Senare

Nej
Ja

Var vänlig kontrollera att du 
– fyllt i minst en aktivitet och var du befann dig för dygnets alla timmar
– fyllt i ''privata aktiviteter'' (500) för sådant som inte har med arbetet att göra
– besvarat frågorna 1–11 ovan.

Tack för din medverkan!

11. Vilken typ av folkhögskola arbetar du 
      huvudsakligen vid?

Rörelsefolkhögskola

Folkhögskola som har landsting/kommun/region 
som huvudman

Ingen lärarutbildning

%

       ... undervisning/pedagogiskt arbete?  .  .  .  .  .  .  .

4b.  Hur många procent av heltid utgörs av...
%

%
       ... eventuella andra arbetsuppgifter såsom 
           SYO, ledningsuppdrag etc.?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Sänd in dagboken till SCB i bifogade portofria svarskuvert.

+

+

+

+

+ +
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Eventuella kommentarer

4

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

04 05 06 0730 30 3015 4530 08 09 10 11 12 13 1430 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 3015

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

3015 08 09 10 11 12 13 1430 3045 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301506 3004 05 3030 07

EXEMPEL

1

1

1

1

1 1

2

1 1

09.45 (I) (102)
Undervisning 

1

1

2

1

2

1
1

1
1

12.45 (R) (102)
Reser till studiebesök 

13.15 (Ö) (102)
Studiebesök

2

1

Skrev fel och rättade

1

09.30 (I) (313, 302)
Paus, snabbfika 
med kollegor 

R R

1

I

1 1

H H R ÖI Ö

08.00 (I) (100)
I skolan, förberedde 
dagens undervisning 

08.30 (I) (102)
Undervisning 

09.00 (I) (102)
Undervisning 

07.30 (R) (100)
Reste till jobbet, 
läste underlag till 
dagens under- 
visning

4

12.15 (I) (101)
Gjorde praktiska förberedelser inför 
eftermiddagens studiebesök 

14.30 (R) (102)
Resa till skolan 

08.45 (I) (310)
Bytte lampa i projektorn 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

–07.30 (H) (500)
Sov, vaknade, duschade, 
gjorde och åt frukost

11.45 (I) (313, 305)
Lunch tillsammans med deltagarna  

+

+

+

+

+ +

+
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100

101

102

103

104

105

106

Planering av undervisning; val av litteratur/studiematerial, inläsning, 
planering av undervisningsmetoder/examinationsformer etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler etc.

Genomförande av undervisning; föreläsningar, seminarier, laborationer etc.

Handledning/studerandesamtal/rådgivning

Examination; genomförande av examination, rättning eller återkoppling 
av examinationsuppgift/arbetsuppgift (PM, tentamen etc.)

Efterarbete; kursvärdering, uppföljning etc.

Läromedelsproduktion

Ansökan om forskningsmedel; inläsning, textproduktion, möten etc

Egen forskning; undersökningar, textproduktion, möten, konferenser, seminarier etc.

Övrig forskningsverksamhet; sakkunningutlåtanden, betygsnämnder, 
oppositioner, textläsning/-bedömning etc.

Samverkan med det omgivande samhället/''tredje uppgiften''; information, 
representation, populärvetenskapliga föredrag och skrifter etc.

Uppdragsverksamhet; utvärdering, utredning, konsultverksamhet etc.

Pedagogisk kompetensutveckling; seminarier, kurser, utbildningar etc.

Övrig kompetensutveckling; seminarier, kurser, utbildningar etc.

Institutionsinternt arbete/uppdrag; arbets-, planerings- och utvecklingsgrupper etc.

Förtroendeuppdrag; nämnder, kommittéer, nätverk etc.

Spilltid/väntetid/informell samvaro; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Lunch/fika

Övrigt; facklig verksamhet, friskvård etc.

Verksamhetsansvar; planering, uppföljning, avrapportering, t.ex. remissarbete, 
policyarbete, verksamhetsplaner

Verksamhetsansvar; institutionsinterna planeringsmöten och överläggningar

Verksamhetsansvar; externa kontakter, extern represenation, möten med 
överordnade ledningsnivåer etc.

Organisationsansvar; organisationsutveckling, organisationsdesign, delegation

Personalansvar/administration; rekrytering, anställning, ledigheter, bemanning etc.

Personalansvar/samtal; individuella samtal, utvecklingssamtal, lönesamtal etc.

Ekonomiansvar; budgetarbete, redovisning, ekonomisk uppföljning

Ekonomiansvar/''ragga pengar''; anskaffning av resurser

Undervisning inkl. förberedelserB

Forskning, kompetensutveckling, uppdragsverksamhetC

Administration, övrigtD

LedningsuppdragE

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, bisysslorF

300

301

302

303

304

305

400

401

402

403

404

405

406

407

200

201

202

203

204

205

206

500

(besvaras endast av dig med formellt ledningsuppdrag)

Undervisning på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå samt uppdragsutbildning

100

101

102

103

104

105

106

Ansökan om forskningsmedel; inläsning, textproduktion, möten etc

Egen forskning; undersökningar, textproduktion, möten, konferenser, seminarier etc.

Övrig forskningsverksamhet; sakkunningutlåtanden, betygsnämnder, 
oppositioner, textläsning/-bedömning etc.

Samverkan med det omgivande samhället/''tredje uppgiften''; information, 
representation, populärvetenskapliga föredrag och skrifter etc.

Uppdragsverksamhet; utvärdering, utredning, konsultverksamhet etc.

Pedagogisk kompetensutveckling; seminarier, kurser, utbildningar etc.

Övrig kompetensutveckling; seminarier, kurser, utbildningar etc.

Undervisning inkl. förberedelser B

Forskning, kompetensutveckling, uppdragsverksamhet C

Administration, övrigt D

Ledningsuppdrag E

F

300

301

302

303

304

305

400

401

402

403

404

405

406

407

200

201

202

203

204

205

206

500

(besvaras endast av dig med formellt ledningsuppdrag)

Undervisning på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå samt uppdragsutbildning

Ange var du befann dig under hela dygnetA

Arbetet, Hemma, Resa till/från arbetet, Tjänsteresa, Övriga platser

Ange var du befann dig under hela dygnet

Arbetet, Hemma, Resa till/från arbetet, Tjänsteresa, Övriga platser

A

Läsa/skriva e-post; korta blandade aktiviteter

Planering av undervisning; val av litteratur/studiematerial, inläsning, 
planering av undervisningsmetoder/examinationsformer etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler etc.

Genomförande av undervisning; föreläsningar, seminarier, laborationer etc.

Handledning/studerandesamtal/rådgivning

Examination; genomförande av examination, rättning eller återkoppling 
av examinationsuppgift/arbetsuppgift (PM, tentamen etc.)

Efterarbete; kursvärdering, uppföljning etc.

Läromedelsproduktion

Institutionsinternt arbete/uppdrag; arbets-, planerings- och utvecklingsgrupper etc.

Förtroendeuppdrag; nämnder, kommittéer, nätverk etc.

Spilltid/väntetid/informell samvaro; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Lunch/fika

Övrigt; facklig verksamhet, friskvård etc.

Läsa/skriva e-post; korta blandade aktiviteter

Verksamhetsansvar; planering, uppföljning, avrapportering, t.ex. remissarbete, 
policyarbete, verksamhetsplaner

Verksamhetsansvar; institutionsinterna planeringsmöten och överläggningar

Verksamhetsansvar; externa kontakter, extern represenation, möten med 
överordnade ledningsnivåer etc.

Organisationsansvar; organisationsutveckling, organisationsdesign, delegation

Personalansvar/administration; rekrytering, anställning, ledigheter, bemanning etc.

Personalansvar/samtal; individuella samtal, utvecklingssamtal, lönesamtal etc.

Ekonomiansvar; budgetarbete, redovisning, ekonomisk uppföljning

Ekonomiansvar/''ragga pengar''; anskaffning av resurser

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, bisysslor
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100

101

102

103

104

105

106

107

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500+

+

+

+

+ +
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100

101

102

103

104

105

106

107

Planering av förberedelser av undervisning; val av litteratur/studiematerial, 
inläsning, planering av undervisningsmetoder/kunskapskontroll, planera för 
elevers praktikarbete etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler, 
praktiska förberedelser etc.

Genomförande av undervisning; lektioner, seminarier, laborationer, även vi nätet

Handledning, rådgivning, studerandesamtal, även på distans (även om 
studieval)

Omdömessättning; ta fram underlag för behörighetsbedömning

Annan bedömning av deltagarnas prestationer eller kunskaper, rättning av 
prov etc., även utanför lektionstid

Registrering av elevers närvaro/frånvaro

Fortbildning/handledning som ett led i arbetet och med stöd av arbetsgivaren

Annan relevant fortbildning på fritiden

Återkommande/regelbundna lärar- och personalmöten

Planeringsmöten för nya eller tillfälliga verksamheter (ad hoc möten), etc.

Arangera och delta i skolgemensamma stormöten (elevdemokrati)

Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter

Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)

Undervisning inkl. förberedelser och efterarbeteB

Kompetens- och egen utvecklingC

Skolgemensamma aktiviteter och administrationD

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats 
ledningsuppdrag)E

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, arbete för annan 
arbetsgivare (bisyssla)F

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

Ange var du befann dig under dygnetA

I eller i anslutning till skolan, Hemma, Resa till/från arbetet, 
Tjänsteresa, Övriga platser

Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare)

Efterarbete; uppföljning av undervisning, uppföljning av elevers praktikarbete

Förtroendeuppdrag; i nämnder, kommittéer, nätverk etc. inom ramen för jobbet

Delta i lokala och regionala kulturaktiviteter och arrangemang med anknytning 
till jobbet

Elevrekrytering

Marknadsföring, ta emot studiebesök, hålla öppet hus

Praktiska insatser i skolans infrastruktur för att undervisningen ska fungera

Läsa/skriva e-post: korta blandade aktiviteter

Spilltid/väntetid; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Måltid/fikarast

Övrigt; facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc

Rapportering till skolans uppföljning/tidredovisningssystem – lärares arbetstid

Planering av förberedelser av undervisning; val av litteratur/studiematerial, 
inläsning, planering av undervisningsmetoder/kunskapskontroll, planera för 
elevers praktikarbete etc.

Administration av undervisning; schemaläggning,  bokning av lokaler, 
praktiska förberedelser etc.

Genomförande av undervisning; lektioner, seminarier, laborationer, även vi nätet

Handledning, rådgivning, studerandesamtal, även på distans (även om 
studieval)

Omdömessättning; ta fram underlag för behörighetsbedömning

Annan bedömning av deltagarnas prestationer eller kunskaper, rättning av 
prov etc., även utanför lektionstid

Registrering av elevers närvaro/frånvaro

Fortbildning/handledning som ett led i arbetet och med stöd av arbetsgivaren

Annan relevant fortbildning på fritiden

Återkommande/regelbundna lärar- och personalmöten

Planeringsmöten för nya eller tillfälliga verksamheter (ad hoc möten), etc.

Arangera och delta i skolgemensamma stormöten (elevdemokrati)

Arrangera och genomföra elevsociala aktiviteter

Informell samvaro med deltagare (och eventuellt andra)

Undervisning inkl. förberedelser och efterarbete

Kompetens- och egen utveckling C

Skolgemensamma aktiviteter och administration D

Administrativt ledningsuppdrag (för dem som tilldelats 
ledningsuppdrag) E

Privata aktiviteter, sjukdom, ledighet, arbete för annan 
arbetsgivare (bisyssla) F

Ange var du befann dig under dygnet

I eller i anslutning till skolan, Hemma, Resa till/från arbetet, 
Tjänsteresa, Övriga platser

Informell samvaro med kollegor (men inte deltagare)

Efterarbete; uppföljning av undervisning, uppföljning av elevers praktikarbete

Förtroendeuppdrag; i nämnder, kommittéer, nätverk etc. inom ramen för jobbet

Delta i lokala och regionala kulturaktiviteter och arrangemang med anknytning 
till jobbet

Elevrekrytering

Marknadsföring, ta emot studiebesök, hålla öppet hus

Praktiska insatser i skolans infrastruktur för att undervisningen ska fungera

Läsa/skriva e-post: korta blandade aktiviteter

Spilltid/väntetid; t.ex. gå mellan lokaler, visa vägen

Måltid/fikarast

Övrigt; facklig verksamhet, pausgymnastik/friskvård etc

Rapportering till skolans uppföljning/tidredovisningssystem – lärares arbetstid

100

101

102

103

104

105

106

107

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

B

A
2 +

+

+ 23 ++
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Anmärkning: Tidsdagboken innehöll motsvarande uppslag för varje veckodag måndag–söndag.
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1 1

R R RI HI H

1

2

1 1

1

1 1

1 1

1 1

2

2

1

1 1

2

1 1 1

22.00 (H) (311)
Skrev e-post till rektorn ang. 
önskemål om vidareutbildning

22.30 (H) (500) 
Privata aktiviteter20.00 (H) (500) 

Allehanda sysslor hemma

19.30 (R) (400) 
Resa hem17.00 (I) (313)

Åt en bit mat

15.00 (I) (313, 305)
Fikade tillsammans 
med deltagarna 

17.30 (I) (310)
Ställde i ordning 
lokalen

18.00 (I) (304, 313)
Musikkaffé 

18.15 (I) (304) 
Musikafton

15.15 (I) (103)
Studerandesamtal

16.00 (I) (100)
Planering inför morgondagen 

18.45 (I) (107) 
Städa undan

1

100

101

102

103

104

105

106

107

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

400

200

201

500

1

5
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1

20

30 år eller yngre2. Ålder?

3. Antal tjänsteår totalt som folkkhögskolelärare?
6–10 år
0–5 år

31–45 år

61 år eller äldre

11 år eller mer

4a.  Hur många procent av heltid arbetar du för 
       närvarande vid folkhögskolan?

8. Hade du problem med att fylla i dagboken?

    Om Ja, vad vållade mest problem?

10. När fyllde du huvudsakligen i dagboken?

Ganska onormal
Ganska normal

1. Kön?

46–60 år

Kvinna
Man

5. Har du någon lärarutbildning? Folkhögskolelärarutbildning
Annan lärarutbildning

Särskild
6. Undervisar du huvudsakligen på allmän eller 
    särskild kurs?

Allmän

7. Finns internatboende deltagare i de grupper 
    du undervisar? Nej

Ja

9. Anser du att veckan du bokfört var ganska 
    normal med tanke på hur en arbetsvecka
    brukar se ut?

På kvällarna
Löpande under dagarna

Senare

Nej
Ja

Var vänlig kontrollera att du 
– fyllt i minst en aktivitet och var du befann dig för dygnets alla timmar
– fyllt i ''privata aktiviteter'' (500) för sådant som inte har med arbetet att göra
– besvarat frågorna 1–11 ovan.

Tack för din medverkan!

11. Vilken typ av folkhögskola arbetar du 
      huvudsakligen vid?

Rörelsefolkhögskola

Folkhögskola som har landsting/kommun/region 
som huvudman

Ingen lärarutbildning

%

       ... undervisning/pedagogiskt arbete?  .  .  .  .  .  .  .

4b.  Hur många procent av heltid utgörs av...
%

%
       ... eventuella andra arbetsuppgifter såsom 
           SYO, ledningsuppdrag etc.?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Sänd in dagboken till SCB i bifogade portofria svarskuvert.

+

+

+

+

+ +

++
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Eventuella kommentarer
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EXEMPEL

1

1

1

1

1 1

2

1 1

09.45 (I) (102)
Undervisning 

1

1

2

1

2

1
1

1
1

12.45 (R) (102)
Reser till studiebesök 

13.15 (Ö) (102)
Studiebesök

2

1

Skrev fel och rättade

1

09.30 (I) (313, 302)
Paus, snabbfika 
med kollegor 

R R

1

I

1 1

H H R ÖI Ö

08.00 (I) (100)
I skolan, förberedde 
dagens undervisning 

08.30 (I) (102)
Undervisning 

09.00 (I) (102)
Undervisning 

07.30 (R) (100)
Reste till jobbet, 
läste underlag till 
dagens under- 
visning

4

12.15 (I) (101)
Gjorde praktiska förberedelser inför 
eftermiddagens studiebesök 

14.30 (R) (102)
Resa till skolan 

08.45 (I) (310)
Bytte lampa i projektorn 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1430 30 30 30 3015 45 15 45 15 45 30 3015 45 15 45 30 3015 45 15 45 301530

–07.30 (H) (500)
Sov, vaknade, duschade, 
gjorde och åt frukost

11.45 (I) (313, 305)
Lunch tillsammans med deltagarna  

+

+

+

+

+ +

+







Att vara folkhögskollärare:  
förutsättningar, kompetensbehov och  
tidsanvändning

Den här rapporten kartlägger folkhögskollärares arbete, tidsanvändning, kom
petens och kompetensbehov. Syftet är att ge en bild av folkhögskolans lärare 
utifrån dessa aspekter, och på så sätt kunna beskriva folkhögskollärarna som 
profession.

Syftet är också att visa vilka uppgifter som ingår i lärarnas arbete samt hur de 
ser på och hanterar dessa uppgifter.

Per Andersson är professor i pedagogik och verksam inom Avdelningen för 
peda gogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och läran
de, på Linköpings universitet.
Kajsa Rudberg är doktorand i socialantropologi och verksam inom Socialantro
pologiska institutionen på Stockholms universitet.
Klas Rydenstam är statistiker med tidsanvändningsstatistik som specialitet och 
var tidigare verksam på Statistiska Centralbyrån.
Lena Svensson är folkhögskollärare och verksam på Ölands folkhögskola.
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