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Sammanfattning  
I ett flertal teorier inom fältet vuxnas lärande, liksom i dokument i specifika skolformer inom svensk vuxenut-
bildning, ges begreppet reflektion en frontposition i relation till lärande. Begreppet är dock problematiskt i att det 
har flera olika innebörder som inte nödvändigtvis harmonierar med varandra. Vidare saknar skolformer i 
utbildningssystemet didaktiska riktlinjer för utformningen av undervisning. Ett spänningsfält kan skönjas här, 
mellan å ena sidan explicita krav på reflektion i dokument med bäring på specifika skolformers verksamhet, och å 
andra sidan teoretisk och didaktisk oklarhet kring begreppet reflektion.  
    Syftet med uppsatsen är att identifiera folkhögskollärares beskrivningar av hur de utformar undervisning för 
deltagares reflektion. Den kvalitativa metodansatsen är tematisk analys och det empiriska datamaterialet består av 
intervjuer med sex folkhögskollärare. 
    Resultaten av analysen gestaltas i fem övergripande teman av beskrivningar: samtal utformas som perspektiv-
vidgning och återkoppling både i det fysiska och virtuella klassrummet; skrivande utformas via chatt eller för hand 

genom dikt- och brevskrivande eller som textframställningar i linje med olika skrivgenrer. Dessutom som 
formuleringar i punkt- eller verbform, som skrivstafett eller som reflektion utifrån givna frågor och uppgifter; 
frågor utformas dels med öppna frågor som inleds med Vad, Hur, Varför, Vilka och Var och dels som ja/nej-frågor; 
samspel utformas i helgrupp, i smågrupper eller enskilt med läraren; intryck utformas med textbaserade och visuellt 

baserade material, auditivt och audiovisuellt material, dofter och gemensamma upplevelser. 
    I någon mån är resultaten kunskapstillskott i sig själva eftersom minimalt med tidigare studier preciserar hur 
folkhögskollärare beskriver att de iscensätter deltagares reflektion. Bilden som gestaltas här kan diskuteras och 
relateras till spörsmål eller problem som är praktiskt intressanta för andra folkhögskollärare. På så sätt möjliggörs 
en utveckling av undervisningssätten vilket i praktiken kan resultera i än mer medvetna didaktiska beslut. 
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1. Inledning 

I ett flertal teorier inom fältet vuxnas lärande framhålls reflektion över gjorda erfarenheter 

som ett nödvändigt villkor för lärande.1 Även i styrdokument och vägledande skrifter i 

specifika skolformer inom svensk vuxenutbildning framställs reflektion som något centralt. I 

t.ex. förordningen (2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen - som reglerar komvux, 

särvux respektive svenska för invandrare (sfi) – formuleras att varje elev ska erbjudas 

kunskap i att reflektera över erfarenheter och sitt eget sätt att lära.2 Vidare, i propositionen 

Lära, växa, förändra uttrycks att en av särarterna avseende pedagogik och metodik i 

folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund) är att deltagarnas lärande i hög grad sker i 

samspel i grupp genom samtal och reflektion.3 Dessutom betonas det i folkbildningens egen 

skrift Vägval & Vilja att ett av kännetecknen för idégrunden är att lärande inbegriper 

interaktion, dialog och reflektion med ambitionen att utveckla individ och samhälle.4 Mot 

denna bakgrund kan det hävdas att en speciell sorts tänkande, reflektion, ges en frontposition i 

dokument relevanta för de här specifika skolformerna inom svensk vuxenutbildning. 

Utifrån frontpositionen som dessa dokument ger kan det således förväntas en klar teoretisk 

bild dels av reflektionens innebörd, dels hur reflektion utformas genom undervisning. 

Begreppet är dock problematiskt på så sätt att en entydig och helt hållbar innebörd visar sig 

vara svårgripbar.5 Det finns flera olika innebörder och de harmonierar inte nödvändigtvis med 

varandra. En risk är därför att begreppet tolkas som oklart och generellt. Vidare saknar 

kursplanerna inom skolväsendet riktlinjer för undervisningens utformning och lärare får 

därför utifrån utbildning, erfarenhet och skoltradition själva utforma undervisningssätten.6 

I ljuset av det hittills förda resonemanget finns det fog att hävda att det är en oklar uppgift 

dessa skolformers lärare ställs inför då de ska utforma undervisning som iscensätter deltagares 

reflektion. Här kan skönjas ett spänningsfält mellan å ena sidan explicita krav på reflektion i 

styrdokument och tydliggöranden i vägledande skrifter, och å andra sidan teoretisk och 

                                                
1 Brockbank, McGill, and Beech (2002:6); Ellström (1996:169 f); Jarvis (2010:114); Rodgers (2002:842). 
2 Förordning (2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen, s. 10. 
3 Prop. 2005/06:192, s. 59. 
4 Folkbildningsrådet (2013a:10, 2013b:7). 
5 Rodgers (2002:842 f); Bengtsson (2007:83 ff). 
6 Hansson (2005:53 ff). 
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didaktisk oklarhet kring begreppet reflektion. Det är i detta spänningsfält som mitt praktiska 

behov som yrkesverksam folkhögskollärare bottnar. 

Reflektion är en central uppgift för folkbildningen men trots det saknas både interna 

styrdokument och vägledande skrifter som preciserar utformningen. Utifrån min koppling till 

kontexten folkhögskola väcktes intresset för fördjupning kring hur undervisning för reflektion 

utformas av folkhögskolläraren. Vilka olika undervisningssätt menar man att man använder? 

Denna uppsats är en pilotstudie som ämnar starta processen att kartlägga bilden av hur 

folkhögskolläraren beskriver sin undervisningspraktik. Bilden som synliggörs kan därmed 

granskas, diskuteras och i olika grad relateras till spörsmål eller problem som är praktiskt 

intressanta för andra folkhögskollärare. Härigenom ges förutsättningar för diskussion kring 

reflektion och utveckling av undervisningssätten. Det är potentiellt fruktbart för praktiken 

eftersom folkhögskollärare då kan ta än mer medvetna didaktiska beslut. 

Förutom mitt eget examensarbete7, verkar det inte finnas akademiska texter med närliggande 

frågeställningar inom skolformerna komvux, särvux, sfi, folkbildning och yrkeshögskola. Den 

minimala omfattningen forskningsbaserade studier inom undersökningskontexten öppnar 

därför upp för att föreliggande uppsats skulle kunna ge ett kunskapstillskott inom området. 

Undersökningskontexten 

En översikt över folkbildningen i allmänhet och folkhögskolan i synnerhet är motiverad 

eftersom lärares undervisningspraktik, i det här fallet folkhögskollärares, präglas av sin 

kontext.8 Svensk folkbildning är utbildning och bildning främst för vuxna deltagare och den 

engagerar varje år uppemot en miljon unika deltagare.9 Organisatoriskt består verksamheten 

av 10 studieförbund och 150 folkhögskolor utspridda i landets alla kommuner. Folkhögskolan 

är en egen skolform bredvid andra skolformer i det svenska utbildningssystemet10. 

Folkbildningens verksamheter finansieras till stor del genom bidrag från stat, landsting och 

kommuner. Statens stöd regleras enligt förordning (1991:977) om statsbidrag till 

                                                
7 Ruschkowski (2013).  
8 Lundgren (1981).  
9 Av folkbildningens dryga en miljon unika deltagare årligen deltar varje termin cirka 27 700 personer i allmän 
respektive särskild kurs tillsammans och cirka 44 400 personer i korta kurser på folkhögskola. De övriga deltar i 
studieförbundens verksamhet. (Folkbildningsrådet 2013c) 
10 För en grafisk och klickbar översikt av det svenska utbildningssystemet, se Skolverket (2013). 
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folkbildningen. Enligt förordningen är huvuduppdraget att bidra till att ”stärka och utveckla 

demokratin; göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen; utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- 

och utbildningsnivån; bredda intresset för kultur och öka delaktighet i kulturlivet”.11 

Yrkeskårerna som axlar folkbildningsarbetet är inte reglerade av staten. Folkbildningen ges 

frihet under ansvar att bestämma över specifika verksamhetsmål och inriktningar. Det här ger 

stort utrymme att lokalt utforma innehåll och undervisningssätt efter varierade målgruppers 

behov och folkhögskolans unicitet.12 Således har folkhögskollärare ett utvidgat 

frihetsutrymme jämfört med övriga skolformers lärare vilket bär med sig ökade svårigheter att 

tolka det pedagogiska uppdraget.  

Folkhögskolans utbud av kurser och aktiviteter är av väldigt olika karaktär.13 På allmän kurs 

genomförs studier motsvarande gymnasiegemensamma ämnen som kan ge grundläggande 

behörighet till högre studier och yrkeshögskola i en egen kvotgrupp. På särskild kurs ägnas 

studier åt intresseområden såsom musik, bild, målarkonst, teater, dans, media m.m. Vissa av 

de särskilda kurserna är specifikt inriktade mot yrken såsom behandlingsassistent, 

fritidsledare, hälsopedagog, journalist, kantor eller teckenspråkstolk. På korta kurser handlar 

det om 1-14 dagars studier med olika intresseinriktningar medan anpassade kurser riktar sig 

till individer med tillfälliga/permanenta fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. På 

uppdragsutbildning kan studier t.ex. handla om nyanländas etablering i samhället i samarbete 

med aktörer såsom Arbetsförmedlingen. 

Sammantaget präglas folkhögskollärares undervisningspraktik bl.a. av folkbildningens 

särskilda villkor och folkhögskolans bredd av kurser och aktiviteter. 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att identifiera folkhögskollärares beskrivningar av hur de utformar 

undervisningen för att iscensätta deltagares reflektion. Den vägledande frågeställningen är: 

                                                
11 2§ första stycket förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. 
12 Proposition 2013/14:172, s. 10; Proposition 2013/14:1 Utgiftsområde 17, s. 203. 
13 Paragrafen bygger på Folkhögskolornas informationstjänst (2014). 
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 Vilka olika undervisningssätt beskriver folkhögskollärare att de använder för att 

iscensätta deltagares reflektion? 

Avgränsningar 

Det övergripande forskningsområdet som behandlas här är utbildningsvetenskap. I detta 

inryms i Vetenskapsrådets senaste definition forskning om bildning, utbildning, undervisning 

och lärande för olika åldrar och i varierade kontexter.14 Det utbildningsvetenskapliga 

kunskapsområdet i fokus är didaktik och i det ingår forskning med inriktning på allmänna och 

ämnesspecifika didaktiska frågeställningar. Fenomenet som undersöks är lärares 

beskrivningar av hur de utformar undervisning som iscensätter deltagares reflektion. Häri 

behandlas inte möjliga samband mellan undervisningssätt och olika slags lärande, frågor om 

lärande, hur deltagare upplever undervisning eller vad som utmärker god undervisning. 

Ambitionen är heller inte att med exakta vägbeskrivningar i form av färdiga undervisnings-

upplägg besvara frågeställningen utan snarare att nyanserat gestalta övergripande riktningar.  

Den kvalitativa metodansatsen är tematisk analys. Datainsamlingen består av 

semistrukturerade intervjuer med sex stycken folkhögskollärare i Mellansverige. 

Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Efter detta inledande kapitel med bakgrund, 

undersökningskontext, syfte, frågeställning och avgränsningar, kommer andra kapitlet 

redovisa relevanta tidigare studier. I kapitel tre belyses begreppet reflektion och 

kunskapsområdet didaktik. Kapitel fyra redovisar metod och forskningsetik. I kapitel fem 

framförs resultaten av analysen i teman. I kapitel sex diskuteras resultat och metodrelaterade 

aspekter samt föreslås frågor för framtida studier. 

 

2. Tidigare studier 

Mängden nationella och internationella studier är omfattande där fokus på olika sätt och ur 

olika perspektiv ligger på reflektion i relation till lärares professionella utveckling.15 Även 

                                                
14 Vetenskapsrådet (2013a:5). 
15 E.g. Boud (1985); Farrell (2013); Harlin (2013); Hatton & Smith (1995); Kottkamp & Osterman (2004); Moon 
(1999). 
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personal inom vårdyrken och socialt arbete skolas in i reflektion för yrkesnära lärande.16 

Situationen är dock en helt annan när sökljuset istället riktas mot tidigare empiriska studier av 

hur lärare utformar undervisningen för att få studenter att reflektera. I det följande fokuseras 

på studier som preciserar utformningen och inte blott nämner olika undervisningssätt över-

siktligt.17 Eftersom undersökningskontexten är folkhögskola, som tillhör vuxenutbildningen, 

är en ytterligare fokusering undervisning av vuxna. Inom detta sökspektrum med hög relevans 

för föreliggande uppsats verkar det i de specifika skolformerna folkbildning, komvux, särvux, 

sfi och yrkeshögskola endast finnas en akademisk text. Texten är mitt examensarbete 

Folkhögskollärares design av förutsättningar för deltagares reflektion18 och det beskrivs här 

nedan. Vid sökning med ett bredare grepp, d.v.s. nationell och internationell vuxenutbildning 

(som till skillnad från examensarbetet inte har fokus på folkhögskola), hittades tre studier som 

i rimlig men inte oproblematisk mån bedöms ha en vägledande funktion. Även dessa tre 

studier beskrivs i det följande. 

I Folkhögskollärares design av förutsättningar för deltagares reflektion intervjuas tre 

folkhögskollärare i syfte att undersöka hur de skapar förutsättningar för deltagare att 

reflektera. Resultaten pekar på att tre tillvägagångssätt används, nämligen samtal i helgrupp, 

smågrupp och individuellt med läraren; skrivande i dagboks- och bloggform; öppna frågor 

som genomgående används i samtal och skrivande där frågorna inleds med Vad, Hur, Varför 

och För vem. Vidare formuleras att grunden för reflektion var text, audiovisuellt material, 

egna livserfarenheter och problemlösande aktiviteter eller uppgifter. 

I doktorsavhandlingen Undervisning och reflektion. Om undervisning och förutsättningar för 

studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande19 observerades 79 

lektioner under första terminen av Polisutbildningen. Den överordnade ambitionen var att ta 

reda på hur undervisning kan förstås utifrån teori om erfarenhetslärande, med fokus på olika 

förutsättningar för reflektion som utformningen av undervisning ger. Resultaten visar att om 

                                                
16 E.g. Bie (2009); Fejes (2008); Johns (2013); Mann, Gordon & MacLeod (2009); Redmond (2004). 
17 Översiktligt nämner Clark (2009) självvärdering, journalföring och skriftliga reflektioner utifrån journalföring. 
Smith (2011) nämner bl.a. olika former av diskussion och skrivande, tankekartor, intervju, berättelser och PBL. 
Dock preciserar studierna inte hur dessa undervisningssätt utformas, vilket även gäller Aronson (2011). 
18 Ruschkowski (2013). 
19 Bek (2012). 
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de flesta av följande aspekter förekommer så ges goda förutsättningar för djup reflektion20. 

Studenter får bearbeta specifika innehåll konkretiserade genom praktiska övningar och/eller 

engagerande berättelser. I smågrupper ges de möjlighet att med vägledande frågor reflektera 

kring ämnet, för att sedan diskutera och bryta perspektiv i helgrupp med läraren. Innehållets 

koppling till studenterna och deras framtida yrkesliv är tydlig och de uppmuntras påverka 

diskussionsfokus. Läraren deltar aktivt i diskussioner och föreslår nya perspektiv och 

problematiseringar. Dessa formuleras som alternativa förslag och tolkningar snarare än givna 

sanningar. Läraren exemplifierar ett reflekterande förhållningssätt, använder berättartekniska 

och icke-verbala tekniker för att väcka engagemang och inge förtroende. Läraren visar 

personlighet och explicitgör intresse för innehåll och studenters lärande. 

I artikeln Authenticity in Reflection: Building Reflective Skills for Social Work21 redovisas en 

pilotstudie med 20 studenter i socialt arbete. Ambitionen var att förbättra studenternas 

förmåga att reflektera över den egna lärprocessen genom en internetbaserad journal. 

Författarna diskuterar möjliga fördelar och problem förknippade med journal som 

undervisningssätt. Studenterna fick i uppgift att journalföra dagliga reflektioner, skriva en 

längre text utifrån ett givet undervisningsstoff och att utvärdera sitt lärande genom den 

internetbaserade journalen. Artikelförfattarna menar att internetbaserad journal hjälper 

studenterna att bearbeta erfarenheter vilket aktivt främjar kopplingen mellan teori och praktik. 

Vidare även att journalförande underlättar utforskandet av en professionell identitet genom att 

studenterna tillsammans med läraren försöker förstå socialarbetarens praktik.  

I artikeln Reflective Writing/Reflective Practice: Promoting Engaged Learning and Student 

Confidence in the Beginning Ballet Class22 var populationen 29 studenter i en balettkurs. 

Ambitionen var att undersöka vilken effekt skriven reflektion hade för studenternas lärande 

och upplevelsen av lärandet. Det som är relevant i artikeln är utformningen av skrivandet och 

inte resultatet per se eftersom det faller utanför föreliggande uppsats frågeställning. I kursen 

ingick fyra individuella skrivuppgifter som samlades i en skrivportfölj. Skrivportföljen som 

helhet utformades efter uppmaningen att berätta, förklara och svara på hur- och vadfrågor 

                                                
20 En av flera modeller som behandlar olika kognitiva nivåer av reflektion gör det i fyra nivåer, från enkel 
deskription till komplex deskription med distansering, perspektivvidgning och djupanalys. Moon (2004) 
21 Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010). 
22 Cooper (2013).  
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liksom ja/nej-frågor. Det som skrivits lästes av läraren och reflektionerna fokuserade 

studenternas målformuleringar, utvärderingen av dessa samt baletteknik och lärande i relation 

till kursmålen. 

Sammantaget visar tidigare studier att undervisningssätten som används för att iscensätta 

deltagares reflektion är samtal i olika gruppkonstellationer; skrivande i olika former såsom 

dagbok, blogg, internetbaserad journal och skrivportfölj; öppna och vägledande frågor; 

praktiska övningar och/eller engagerande berättelser; läraren exemplifierar ett reflekterande 

förhållningssätt, visar personlighet och explicitgör intresse för studenters lärande. 

 

3. Centrala begrepp 

För att möjliggöra förståelsen av centrala begrepp i uppsatsen belyser det här kapitlet 

begreppet reflektion och kunskapsområdet didaktik. 

Reflektion 

Reflektion är ett vanligt förekommande begrepp i vardagsspråk, yrkesliv och inom akademin. 

Samtidigt är begreppet mångtydigt eftersom en unison diskurs kring dess innebörd saknas.23 

Istället finns flera olika, potentiellt motstridiga innebörder. Ett problem är därför att begreppet 

kan tolkas som oklart och svårskilt från vanligt tänkande. Några av oklarhetens följder är att 

reflektion blir svårt att utforma och bedöma i undervisning. Vidare blir det problematiskt att 

forska kring reflektion i relation till studenters lärande eller lärares undervisningspraktik.24 I 

det följande berörs tre innebörder.  

En första innebörd fokuserar reflektion som självdistansering. Inom filosofin beskrivs 

reflektion ibland som människans förmåga att betrakta eller upptäcka sig själv.25 Förmågan 

kännetecknas då av att som subjekt kunna distansera sig från denna subjektivitet och tänka 

över sitt tänkande som om det vore ett objekt. Här riktas tänkandet mot egna tolkningar, 

reaktioner, gärningar och beteenden. Idén är då t.ex. att självupptäckten kan begripliggöra 

                                                
23 Rodgers (2002:842 f); Smith (2011:214). 
24 Rodgers (2002:843). 
25 Hjertström Lappalainen (2009:18 ff). 
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subjektets möjliga påverkan i en fråga, situation eller verksamhet.26 För deltagare i 

folkhögskolan kan detta handla om reflektion över hur de själva bidragit till ett kursmoment 

eller vad specifika kunskaper betyder för deras eget (yrkes-)liv. 

En andra innebörd formulerar reflektion som tänkande över något annat än det egna subjektet 

som objekt.27 Här avses tänkande som riktas mot något i omvärlden med avsikten att skapa en 

ökad förståelse för det. Relaterat till folkhögskolans deltagare kan det här innebära att t.ex. 

förstå ett språk, en företeelse eller en färdighet. Det här skiljer sig från reflektion som 

självdistansering på så sätt att självupptäckten saknas.  

En tredje innebörd betonar att reflektion är systematiserad, målinriktad och poängen är att 

distansera sig från gamla tankemönster för att på så sätt kunna utveckla nya.28 Det här tycks 

vara en hybrid mellan de två första innebörderna. Termen distansering återkommer men 

laddas om med betydelsen distansering från tänkande i allmänhet och från gamla 

tankemönster i synnerhet, fast utan idén om självupptäckt. Relaterat till folkhögskolans 

deltagare kan det här innebära att t.ex. vidga perspektiven kring något som diskuteras. Även 

filosofen John Dewey formulerar reflektion som tankebearbetníng och betonar att skillnaden 

mot odisciplinerat funderande är grundligheten och systematiken. Utgångspunkten skildras 

vara människans strävan efter sammanhang vilket driver fram behovet av reflektion när en 

situation upplevs obegriplig, perplex och därför besvärlig.29 Systematiken beskrivs i faser som 

liknar undersökande metod: från tolkning av en perplex situation, till problemformulering, 

hypotes som bryts mot existerande kunskap och avslutningsvis hypotestestning.30 

Didaktik 

Kunskapsområdet didaktik behandlar olika frågeställningar kring undervisningens teori och 

praktik. Området bearbetar vad som kan göras för att underlätta, sporra och påverka 

möjligheterna till lärande i fruktbara riktningar. Didaktikens relevans sträcker sig bortom 

undervisning inom utbildningssystemet, till skapandet av en genomtänkt helhet kring 

                                                
26 Smith (2011:216 f) 
27 Bengtsson (2007:88 f). 
28 Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (red.)(2005:5). 
29 Rodgers (2002:850). 
30 Dewey (1998 [1933]:107-115). 
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introduktionen av nyanställda på en arbetsplats eller arrangerandet av ett danspass på en 

buggkurs.31 Fröet till didaktiken kan sökas i antikens retorikkultur medan en modern och 

systematisk didaktik slår rot först i och med J. A. Comenius verk Didactica Magna.32 I det 

inflytelserika 1600-talsverket behandlas flera grundfrågor som vägleder lärares 

undervisningspraktik än idag. Grundfrågorna handlar om val av undervisningens innehåll (vad 

ska läras?), utformning (hur ska det läras?) och skälen till dessa val (varför detta innehåll och 

denna utformning?) men även om vilka som ska skolas, när i livscykeln och ordningsföljder i 

utbildningens innehåll.33 Några andra grundfrågor fokuserar var och med vilka lärandet ska 

ske, med vilka läromedel och media samt hur lärandet ska bedömas.34 De mer eller mindre 

medvetna, rutinmässiga eller intuitiva val som lärare och lärarlag gör lyfter fram vissa 

aspekter i undervisningen, medan andra hamnar i bakgrunden och åter andra i skymundan. 

Didaktikens många olika frågeställningar strävar alltså efter att medvetandegöra och diskutera 

dessa val jämte de underliggande skälen. Skälen innehåller resonemang som tillsammans 

bildar plattform för slutsatser om varför vissa val ska göras. Kärnan i kunskapsområdet 

didaktik kan ses som just resonemangen kring olika slutsatser om de didaktiska frågorna.35 

Kunskapen som utformningen behandlar, alltså hur-frågan, är av praktisk art. Detta kan 

beskrivas genom Aristoteles triad av kunskapsformerna Episteme, Techne och Fronesis där 

utformningen fokuserar den mellersta av dessa tre. Techne innebär praktisk-produktiv 

kunskap eller hantverkets och den skapande verksamhetens praktiska kunnande, allmänt känt 

som know-how.36 I relation till lärare handlar den praktiska kunskapen bl.a. om didaktiska 

beslut i undervisningen, såsom hur möjligheter till lärande kan utformas på olika sätt. 

 

4. Metod och forskningsetik 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning används kvalitativ forskningsmetod. 

Resultaten av kvalitativ forskning strävar efter gestaltningar, alltså tolkningar och 

                                                
31 Larsson (2013b:18). 
32 Larsson (2013a:11 f). 
33 Comenius (1999 [1657]:31 ff). 
34 Selander (2012:204). 
35 Larsson (2013b:20). 
36 Gustavsson (2009:44, 74).  
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beskrivningar av processer eller mönster, som tidigare varit okända och därför erbjuder andra 

eller nya sätt att se på ett specifikt fenomen.37 Det insamlade datamaterialet kan t.ex. bestå av 

berättelser, observationsanteckningar, dokument, essäer, teckningar eller intervjuer. 

Datamaterialet analyseras sedan olika beroende på tradition. Just mångfalden av traditioner 

inom kvalitativ forskning, tillsammans med nyansrikedomen inom respektive tradition, gör att 

det är problematiskt att exakt definiera kvalitativ forskning.38 

I spektrumet av kvalitativa forskningstraditioner har tematisk analys valts då det verkar passa 

föreliggande uppsats frågeställning. Anledningen är att datamaterialet består av en mängd 

beskrivningar av flera olika undervisningssätt och dessa behöver på något sätt systematiseras 

för att skapa ett begripligt sammanhang. En utmaning i tematisk analys är just att försöka 

förenkla och skapa mening ur ett komplext material.39  

Här nedan redogörs för undersökningens genomförande, urval, tematisk analys, kvalitets-

kriterier samt generaliserbarhet och forskningsetik. 

Genomförande 

En förfrågan mejlades till fem bekanta folkhögskollärare med tjänst på lika många 

folkhögskolor i Mellansverige. I förfrågan presenterades undersökningen och behovet av 

intervjupersoner till datainsamlingen, tillsammans med fyra datum för genomförandet. 

Folkhögskollärarna uppmanades sprida informationen till lärarkollegor och andra relevanta 

nätverk med ett separat brev (se bilaga 1) med ytterligare information och kontaktuppgifter. 

Via mejl anmälde sedan sex folkhögskollärare sitt intresse. 

Fyra av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser och dessa tog 

drygt 45 minuter. Bärbar dator med mikrofon användes vid dokumentationen. Två intervjuer 

gjordes via internet och bägge varade mer än en timme. För dokumentation användes här 

programvaror specialanpassade för e-möten i olika former. Mer specifikt användes Adobe 

Connect respektive Skype med en plug-in för inspelning, Pamela for Skype.  

                                                
37 Fejes & Thornberg (2009:231). 
38 Bryman (2011:341 ff); Holloway & Todres (2003: 354 f). 
39 Patton (2002:463). 
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För att säkerställa grundlighet i analysen av intervjuerna transkriberades de och skrevs ut 

vilket resulterade i 40 sidor datorskriven text, som analyserades tematiskt som en helhet. 

Urval 

Här följer resonemang kring urval av kontexten folkhögskola, informanter och datainsamling. 

Folkhögskola 

Folkhögskola som undersökningskontext valdes av tre skäl. För det första har endast en 

akademisk text hittats med en näraliggande frågeställning inom folkbildning, komvux, särvux, 

svenska för invandrare eller yrkeshögskola. Det öppnar upp för att resultaten i föreliggande 

uppsats i viss mån kan ge ett kunskapstillskott. För det andra bedöms min förståelse för och 

erfarenhet av folkbildningen som företeelse och lokal praktik vara en styrka. Kombinationen 

av folkhögskollärarexamen från 2013 och fem års erfarenhet som yrkesverksam på 

folkhögskola ger en inifrånkunskap, och närhet, till folkhögskollärares specifika 

förutsättningar och begreppsvärld. För det tredje är folkhögskola intressant eftersom den är en 

skolform inom det svenska utbildningssystemet som inte regleras av skollagen (2010:800). 

Utbildning och undervisning inom övriga skolformer i det svenska utbildningssystemet ska 

sedan juli 2011 vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både avseende 

ämnesinnehåll och utformning/pedagogik.40 Folkbildningen regleras som nämnts tidigare 

endast i förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Folkhögskolor ges stort 

utrymme att lokalt utforma innehåll och undervisningssätt vilket rimligen är en grogrund för 

en bred variation beskrivningar av föreliggande uppsats frågeställning. 

Informanter 

I urvalet av informanter är ambitionen att maximera möjligheten till ett stort antal unika 

teman. För att få en nyanserad representativitet av beskrivningar i resultatet väljs här variation 

som urvalskriterium. Tanken är att olika beskrivningar frodas när informanter likväl som 

förutsättningar skiljer sig åt. Informanter valdes därför utifrån de sju variablerna kön, ålder, 

allmän/särskild kurs, undervisningsämne, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet som lärare 

samt folkhögskolans huvudman.  

                                                
40 1 kap. 5§ tredje stycket skollag (2010:800). 
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Av informanterna var fyra kvinnor och två män. Fem var yrkesaktiva medan en nyligen hade 

gått i pension. De verksamma var på allmän och särskild kurs på fyra folkhögskolor med olika 

huvudmän i Mellansverige. Åldern låg mellan 35 och 65 år. Informanterna undervisade i 

språk på olika nivåer, journalistik, ledarskap, media, fotografi samt vård-, ledar- och 

hälsorelaterade ämnen. Utbildningsbakgrunden skiftade mellan gymnasielärarexamen, 

magisterexamen i pedagogik, konstnärsutbildning, folkhögskollärarexamen och 

kompletterande pedagogisk utbildning. Arbetslivserfarenheten inom läraryrket, utöver folk-

högskola, varierade mellan grundskola, högstadiet, gymnasium, grundvux, komvux, 

Försvarsmakten samt universitet i Sverige och utomlands. Vissa hade fler än en lärarrelaterad 

examen och erfarenhet av flera olika skolformer. Vidare är både klassrums- och virtuell 

undervisning representerad. Informanternas namn är fingerade åt det könsneutrala hållet: 

Alex, Colyn, Fio, Grima, Morgan och Wilde. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Inom ramen för olika metodansatser definieras vilken typ av datamaterial som kan användas. 

Valet av metodansats styr således val av metoder för datainsamling.41 Som metod för 

insamling av empirisk data att analysera har semistrukturerad kvalitativ intervju valts. Ett skäl 

är att den här metoden för datainsamling på ett adekvat sätt kan studera och utveckla 

informantens perspektiv på sig själv och sin omvärld.42 Detta delvis eftersom frågeställaren 

med följdfrågor kan be informanten utveckla sin beskrivning av det undersökta fenomenet. 

Följdfrågor t.ex. av typen ”Kan du berätta mer om…?”, ”På vilket sätt…?” och ”Du säger 

att… ska jag förstå det som att du menar…?”. Följdfrågor skapar förutsättningar för 

identifiering och fördjupning av beskrivningarna. Att ställa följdfrågor gäller också omvänt, 

d.v.s. informanten kan be frågeställaren förtydliga sina frågor. 

Intervjuerna utgår från frågeställningar som mejslats fram ur uppsatsens syfte och 

sammanställts i en intervjuguide (se bilaga 2). Den huvudsakliga frågeställningen var 

densamma i alla intervjuer. Följdfrågorna skiljde sig åt beroende på hur intervjuerna 

gestaltades men den gemensamma avsikten var att fördjupa informantens beskrivning. 

Genomgående användes koncisa frågor och ett okonstlat språkbruk för att skapa goda 

                                                
41 Fejes & Thornberg (2009:31). 
42 Kvale & Brinkmann (2009:133). 
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förutsättningar för framgångsrika intervjuer.43 Det gäller för forskaren att dels försöka leva sig 

in i och därmed skapa en närhet till informantens resonemang kring fenomenet. Dels gäller 

det att undvika diket ”för nära” genom att vara öppen för att se samma resonemang från 

distans och därmed vidareutveckla förståelsen av fenomenet. Det här kan göras genom att 

t.ex. se hur det gestaltas i avhandlingar, läroböcker eller andra kulturer.44 

I datainsamlingen behöver frågeställaren medvetet distansera sig från sin egen förförståelse av 

det undersökta fenomenet och aktivt sträva efter att få fram informanternas nyansrika 

beskrivningar.45 Därför ställdes i huvudsak öppna frågor som uppmuntrade eget berättande, 

istället för ledande frågor som kan bekräfta frågeställarens medvetna eller omedvetna 

förförståelse. 

Gällande antal intervjuer så krävs en sensibel avvägning av å ena sidan undersökningens 

omfattning och tid, och å andra sidan ambitionen att maximera möjligheten för antalet olika 

beskrivningar. Sex intervjuer bedöms här ge en hanterbar mängd data att analysera.  

Tematisk analys 

En central faktor i hur väl och uttömmande en forskningsfråga kan besvaras är metodansatsen 

som forskaren väljer. Metodansatsen omfattar specifika idéer om kunskapssyn, datainsamling 

och analys av data likväl som tillvägagångssätt och forskarens roll i forskningsprocessen.46 I 

tematisk analys är fokus på systematisering av ett datamaterial i väsensskilda, centrala teman 

med underteman.47 Resultaten är således en gestaltning av alla i datamaterialet kvalitativt 

skilda beskrivningar, oavsett om skillnaden är mellan eller inom informanterna. Den här 

metodansatsen är vanlig inom kvalitativa studier.48 

I tematisk analys är en rekommendation att ur datamaterialet uttolka t.ex. repetitioner, likheter 

och skillnader i relation till en frågeställning, för att utifrån det beskriva allmänna teman.49 

Genom att använda detta förfarande under läsningen genererades ett grovt system av teman 

                                                
43 Bryman (2011:419 f). 
44 Marton & Booth (2000:168). 
45 Ibid.:159. 
46 Fejes & Thornberg (2009:14). 
47 Patton (2002:452-477). 
48 Bryman (2011:528). 
49 Ryan & Bernard (2003:89 ff).  
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med en mängd möjliga citat som illustrerade valet. En finkalibrering av analysen 

eftersträvades genom att jämföra dessa initiala teman mot varandra, igen och igen, för att 

därigenom pröva deras inbördes hållbarhet och unicitet.50 En central del av analysen är beslut 

om hur stor variationen inom ett unikt tema kan vara utan att detta tillhör ett nytt, modifierat 

eller annat tema.51 För att skapa förutsättningar för en ökad tolkningsprecision, intogs under 

finkalibreringen ett öppet förhållningssätt till att dels modifiera befintliga teman, dels 

identifiera ytterligare teman och citat som illustrerade valen. 

I det följande kommer orden beskrivning, formulering och skildring användas synonymt i 

avsikt att skapa stilistisk omväxling och därmed underlätta läsbarheten. 

Kvalitetskriterier 

All forskning har krav på sig att både genomföras och framställas så att den signalerar hög 

kvalitet och god kompetens.52 I svenskt hänseende explicitgörs krav på hög kvalitet i 

forskning i regeringens forskningspolitik och i högskolelagen.53 I ljuset av detta är det 

motiverat att översiktligt reflektera över vad kvalitet i kvalitativa studier innebär. Dock med 

förbehållet att olika kvalitativa traditioner utifrån sina synsätt kan ge olika svar på frågan.54 

I en akademisk studie som helhet kan följande tre kvalitetskriterier användas: perspektiv-

medvetenhet, intern logik och forskningsetik.55 Perspektivmedvetenhet relaterar till forskarens 

egen utgångspunkt för tolkning och bottnar i att all forskning ska vara tillgänglig för 

granskning. Jag har därför påtalat mina betydelsefulla erfarenheter av folkbildningen som 

företeelse och lokal praktik. Dessutom redovisas den empiriska undersökningens arbetsgång 

och överväganden respektive tidigare studier med hög relevans för föreliggande uppsats 

frågeställning. Intern logik handlar om att en texts olika delar ska harmoniera med helheten. 

Här menar jag att uppsatsens olika delar hänger ihop i en logisk helhet och dessa delar har 

beskrivits översiktligt i dispositionen i inledningskapitlet. Forskningsetik handlar om 

överväganden kring integritetsskydd för de som ingått i studier och här kan rimliga och 

                                                
50 Patton (2002:465 f). 
51 Braun & Clarke (2006:90 f). 
52 Fejes & Thornberg (2009:216). 
53 Se Prop. 2012/13:30, s. 14 respektive 1 kap. 4§ högskolelagen (1992:1434). 
54 Fejes & Thornberg (2009:226). 
55 Om inget annat anges relateras reflektionerna i paragrafen till Larsson (2005:3-11). 
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relevanta överväganden signalera god kvalitet.56 Längre fram i detta kapitel belyses 

undersökningsprocessens etiska aspekt. 

Följande kan vara kvalitetskriterier för resultaten i en textframställning: innebördsrikedom, 

struktur och teoritillskott.57 Innebördsrikedom framhäver vikten av sättet på vilket tolkning av 

ett resultat beskrivs. Här har min strävan varit att nyanserat gestalta resultaten i övergripande 

teman. Nyanseringen består i variationen av och inom dessa teman. Struktur avser själva 

utformningen eller presentationen av resultaten. Här har jag försökt hålla mig till enkelhet och 

överskådlighet med en tydlig röd tråd. Teoritillskott fokuserar bl.a. relationen till tidigare teori 

jämte om och hur resultaten kan förändra teorin, liksom sättet som denna uppgift utförs på. 

Jag har diskuterat mina resultat i relation till andra relevanta studier, folkbildningen som 

företeelse och lokal praktik jämte kunskapsområdet didaktik.  

Validitet 

Kvalitetskriterier för validiteten58 hos resultaten kan bl.a. vara heuristiskt värde, empirisk 

förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet.59 Heuristiskt värde avser i vilken 

utsträckning resultaten förmår se någon sida av verkligheten på ett förut okänt men 

slagkraftigt sätt som övertygar. I jämförelse med innan uppsatsen skrevs har i alla fall jag 

själv nu en struktur av teman att förhålla mig till vilket skapat nya möjligheter till förståelse. I 

vilken utsträckning resultaten ger andra något nytt av värde är svårt att uttala sig om. Empirisk 

förankring betonar att en tolkning med nödvändighet behöver ha sitt ursprung i ett empiriskt 

underlag. Citat ur datamaterialet illustrerar därför de övergripande teman jag valt vilket ger 

läsaren förutsättningar att testa om det går att se utifrån den tolkning som gjorts. Gällande 

konsistens så står relationen mellan del (empiri) och helhet (tolkning) i centrum. Här hävdar 

jag att resultaten har ett minimum av oförenliga element och följaktligen ger ett koherent 

sammanhang till empiriska data. Det pragmatiska kriteriet fokuserar konsekvenserna av de 

resultat som genererats. I den utbildningsvetenskapliga kontexten kan det handla om värdet 

                                                
56 Larsson (2005:9); Bryman (2011:139 f); Vetenskapsrådet (2011:23 f). 
57 Reflektionerna i paragrafen relateras till Larsson (2005:11-16). 
58 Med begreppet validitet avses i vilken utsträckning genomförd forskning, inklusive dess metod eller metoder, 
faktiskt undersöker/mäter det som ska undersökas/mätas. (Fejes & Thornberg 2009:218; Bryman 2011:352) 
59 Reflektionerna i paragrafen relateras till Larsson (2005:17-25). 
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resultaten har för praktiken. En möjlig konsekvens tydliggörs i konklusionen i 

diskussionskapitlet. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet kan sägas handla om räckvidden som en undersöknings resultat har att 

appliceras på andra kontexter än den egna, t.ex. andra individer, grupper, situationer, miljöer, 

kulturer och tider.60 Eftersom mängden empiriskt material i kvalitativa undersökningar ofta är 

begränsat minskas resultatens räckvidd utanför undersökningskontexten. Resultaten i 

kvalitativa undersökningar gjorda i sina specifika kontexter och populationer kan dock 

generaliseras till andra, liknande kontexter med liknande populationer och förutsättningar.61 

Resultaten i föreliggande uppsats är därför i rimlig grad generaliserbara till andra 

folkhögskollärares undervisning inom kontexten folkhögskola i Sverige. 

Resultatens användbarhet kan även bestå i att resultatgestaltningen ger en träffsäker eller 

belysande bild, metafor eller beskrivning som övertygar om att se någon aspekt av 

verkligheten utanför kontexten på ett annat eller nytt sätt.62 En gestaltning har potential att öka 

förståelsen mellan individer och öppna upp för insikter som kan appliceras på det egna livet.63 

Forskningsetik 

Etiska aspekter är särskilt viktiga att beakta i forskning eftersom dess påverkan på individ och 

samhälle är djupgående och långsiktig.64 Därför finns riktlinjer bl.a. för relationen mellan 

forskare och informant som avser skydda integriteten hos de individer som aktivt deltar i eller 

drabbas av olika vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna ger forskare en förståelse för att 

individer inte ska utsättas för ”psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”.65 

I Sverige antogs 1990 fyra principer som utgångspunkt för etiska överväganden avseende 

individskyddskravet i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.66 Dessa fyra principer 

kallas informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Här redogörs för hur 

                                                
60 Fejes & Thornberg (2009:228).  
61 Larsson (2009:31 ff). 
62 Larsson (2005:19). 
63 Kihlström (2007:233). 
64 Vetenskapsrådet (2013b). 
65 Vetenskapsrådet (2002:5). 
66 Vetenskapsrådet (2002). 
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dessa krav aktualiserats i undersökningsprocessen. I enlighet med informationskravet delgavs 

informanterna undersökningens syfte, uppläggning, omfattning och institutionsanknytning 

samt var och hur resultaten presenteras. Det tydliggjordes att informanternas namn och 

arbetsplats anonymiseras i den färdiga uppsatsen, som i universitetets ägo faller under 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) jämte arkivlagen (SFS 1990:782). Det 

betonades vidare att medverkan i undersökningen är frivillig. I linje med samtyckeskravet 

påtalades rätten att undvika att svara på vissa frågor eller att när som helst avbryta medverkan 

utan negativa konsekvenser för informanten. Vidare upplystes om att intervjuerna 

dokumenteras digitalt samt att materialet endast används i det avsedda syftet. Informationen 

avslutades med möjlighet att ställa frågor och ta ställning till fortsatt medverkan. Hänsyn togs 

till konfidentialitetskravet genom nämnda anonymisering av informanterna. Bearbetning av 

datamaterial gjordes på en lösenordskyddad dator utan tillträde för obehöriga. Gällande 

nyttjandekravet så brukas datamaterialet endast i det avsedda syftet och inte i andra, 

kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. 

 

5. Resultat 

Undervisningssätten som informanterna beskriver att de använder för att iscensätta deltagares 

reflektion har systematiserats i fem övergripande teman som först redovisas schematiskt (A-

E). Därefter levandegörs de i turordning genom citat och beskrivningar av deras olika 

utformningar (1-21) från datamaterialet: 

A. Samtal - utformning av verbal kommunikation (1-4) 

B. Skrivande - utformning av skriftlig kommunikation (5-10) 

C. Frågor - utformning av frågor till deltagare (11-12) 

D. Samspel - utformning av olika konstellationer av deltagare (13-15) 

E. Intryck - utformning av grunden för deltagares reflektion (16-21) 

Eftersom betoningen i ett citat i sin helhet, eller i delar, kan varieras genom att lyfta fram 

olika aspekter så kan ett citat förekomma i mer än ett tema. Vidare signifierar skiljetecknen … 

i citaten paus, --- utelämnade irrelevanta ord eller meningar och [] mina tillförda 

förtydliganden. För att så autentiskt som möjligt återge informanternas språkbruk återges det 

nära deras talspråk.  
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Samtal 

Beskrivningarna i det här övergripande temat fokuserar utformningen av samtal för att 

iscensätta deltagares reflektion. Analysen visar att samtal beskrivs utformas på fyra olika sätt, 

nämligen som perspektivvidgning (1), återkoppling (2), som virtuella möten i 

kommunikationsplattformar och via telefon (3) eller som fysiska möten på folkhögskolan (4). 

Härnedan redovisas citat som illustrerar temat. 

Samtal utformas så att deltagare får delge sina olika perspektiv (1) utifrån idén att ett 

ömsesidigt utbyte av tankar möjligen skapar en bredare plattform att förankra förståelsen i: 

Om man har läst en text och ska reflektera över den så… samtalet gör att man får, man får 
del i också utav andras reflektion och kanske förstår texten på ett djupare plan... än om 
man bara tänker över den själv. (Alex) 

I en annan utformning av samtal får deltagarna delge sina tolkningar av andras alster men inte 

sina egna. Avsikten är att lyfta fram värdet av att ta in andras tolkningar för att på så sätt ge 

förutsättningar för insikten att det finns många möjliga tolkningar av samma alster: 

Om vi då tar det här då de [deltagarna] varit ute och fotograferat, så får de ta med sig 
varandras bilder. De får inte prata om sina egna bilder utan de får prata om någon annans 
bild… så att de får nån annans perspektiv på vad de själv har liksom åstadkommit. Jag 
brukar säga att de får hålla tyst… i början så att de låter andra berätta. (Morgan) 

Samtal utformas också som återkoppling (2) efter genomförd prestation. Här handlar det om 

verbal återkoppling till den deltagare som axlat instruktörsrollen och redovisat ett inövat pass 

inför resten av deltagargruppen. Här explicitgörs även att delaktighet och generositet i samtal 

är fundamentala faktorer för att påverka upplevelsen av utbildningen som helhet i en positiv 

riktning: 

Och då är ju jag [deltagaren] i centrum, som redovisar, och så är de andra en del av min 
utbildning. Här försöker vi ha återkoppling. Vi bidrar alla var och en till allas utbildning. 
Det handlar om att vara delaktig. Ska det bli ett riktigt bra år här så ska vi vara generösa. 
(Wilde) 

Samtal används även i distansundervisning och utformas då i kommunikationsplattformarna 

Adobe Connect eller Skype alternativt på telefon (3) och som fysiska möten på folkhögskolan 

(4). Tanken är att uppmuntra verbal kommunikation genom att något eller flera av dessa 

format möjligen skapar igenkänning hos deltagarna: 
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Men sen att jag… har Skype. Eller vanlig telefon eller de [deltagarna] kan komma hit. 
Oavsett fast det är nätbaserat. På så sätt diskussioner på nätet i fler format och att försöka 
erbjuda de former som är bekväma också. Eller bekanta. (Colyn) 

Skrivande 

Beskrivningarna i det här övergripande temat fokuserar utformningen av skrivande för att 

iscensätta deltagares reflektion. Analysen visar att skrivande beskrivs utformas via chatt eller 

för hand på sex olika sätt, nämligen genom dikt- eller brevskrivande (5), textframställningar i 

linje med olika skrivgenrer (6), formuleringar i punkt- eller verbform (7), skrivstafett (8), 

reflektion utifrån standardiserade frågor (9) och som svar på uppgifter (10). Härnedan 

redovisas citat som illustrerar temat. 

Ibland handlar utformningen om att utifrån en bok som lästs skriva en dikt om den alternativt 

ett fiktivt brev från en av bokens karaktärer till en annan (5). I brevskrivandet är uppgiften att 

deltagaren ska formulera sin reflektion utifrån karaktärens perspektiv snarare än det egna. 

Således kan den här utformningen hävdas uppmuntra ett försök till perspektivskifte:  

Förra terminen så läste vi den här boken Mio min Mio och då fick de [deltagarna] en 
uppgift att skriva ett brev från Mio till hans kompis Benke och berätta vad som hänt. Det 
är en uppgift som kan vara väldigt enkel om du så vill. Du kan bara berätta rakt upp och 
ner vad boken handlar om. Eller så kan du skriva väldigt personligt och tolka hur du tror 
att Mio upplevt olika situationer, hur det har påverkat honom och så. (Fio) 

I en del undervisning utformas skrivande utifrån en variation av olika genrer såsom kåseri 

eller argumentation (6). Deltagarnas textframställningar analyseras sedan och sätter 

reflektionen över olika skrivgenrer i centrum: 

Det [skriva] är ju också ett sätt att reflektera. Att skriva olika texter på olika sätt. Jobba 
mycket med textanalys. Reflekterar ju det naturligtvis på skrivandet. Kåseri jämfört med 
argumenterande text. (Grima) 

I en del undervisning får deltagare skriva med papper och penna kring olika uppgifter. Ibland 

utformas skrivandet som att formulera sig enkelt i punktform eller verbform (7). Ibland 

används utformningen skrivstafett (8) för att få igång reflektion kring berättande. Skrivstafett 

går ut på att deltagare i en klass under cirka en minut skriver så långt de hinner på varsina 

berättelser. Sedan lämnas varje berättelse över medsols till en annan deltagare att anknyta till 

och fortsätta skriva på i en minut. Därefter överlämning igen och ytterligare en minut till en 
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annan deltagare o.s.v. Utöver att få igång skrivandet är en av poängerna att ge vidgade 

perspektiv på det skrivna genom reflektionen efteråt: 

Det är lite grann att få den här Facebook-andan i berättandet, höll jag på att säga, att det 
hamnar utanför dem [deltagarna] själva på något sätt. För att de kan alltid skylla på att det 
var någon annan som började så här. De får lite distans till både andras och sitt eget 
skrivande. (Morgan) 

På en distanskurs utformas skrivande i en gemensam chatt där deltagare hemma efter varje 

större kursmoment får redovisa en reflektion kring detta utifrån några standardiserade frågor 

(9). Således genomförs den här reflektionen på ett systematiskt och därför för deltagarna 

igenkännbart sätt. Det skrivna är läsbart av samtliga deltagare men ingen får återkoppling på 

sina delgivna tankar kring de olika momenten: 

Man feedbackar inte på den [skrivna reflektionen]. Du [deltagaren] får inte återkoppla 
någon annan, varken av läraren eller kursdeltagarna, men du redovisar för alla. Den ligger 
som en chattkonversation. (Wilde) 

I annan distansundervisning utformas skrivande i chatten som svar på uppgifter (10). Då 

används chatten i den kursgemensamma kommunikationsplattformen alternativt i Skype eller 

på Facebook för att uppmuntra en variation av format att skriva i: 

Det är också mycket reflekterande i chatten i Skype. Tycker jag. Där har jag oftast haft 
den mest, mest öppna diskussionen, tycker jag. Många deltagare använder chatten, till 
exempel Skype, även i andra sammanhang. Det är lättare för dem det blir inte så stelt som 
i andra former. (Colyn) 

Frågor 

Beskrivningarna i det här övergripande temat fokuserar utformningen av frågor för att 

iscensätta deltagares reflektion. Analysen visar att frågor beskrivs utformas på två olika sätt, 

nämligen med öppna frågor som inleds med Vad, Hur, Varför, Vilka och Var (11) respektive 

med frågor av ja/nej-karaktär (12). Härnedan redovisas citat som illustrerar temat. 

Vad-frågor (11) utformas med avsikten att medvetandegöra deltagare om sitt lärande både 

bakåt och framåt i tid i relation till kursinnehåll, det egna bidraget till kursen och 

arbetsgruppens arbete: 

Vad har jag [som deltagare] lärt mig under den här perioden? (Alex) 
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Vad har hänt? Vad ska vi göra i fortsättningen? (Colyn) 

Den här kunskapen, vad betyder det för mig [som deltagare]? (Morgan) 

Vad har jag [som deltagare] bidragit med till kursen för det här momentet? Vad kan jag 
lära av skeendet och de svårigheter vi har passerat i vår arbetsgrupp? (Wilde) 

Hur-frågor (11) utformas med fokus på att medvetandegöra deltagare om den egna 

lärprocessen, bemötande, orsaker, steg i en viss riktning och den egna upplevelsen av 

instruktörsrollen: 

Hur lär jag [som deltagare] mig bäst? (Alex) 
 
Hur kan jag [som deltagare] koppla ihop det som jag läste med det som händer i 
verkligheten? --- Hur skulle du själv vilja bli bemött? Hur skulle du vilja att nån skulle 
säga till dig? (Colyn) 
 
Hur kunde det bli så här? (Fio) 
 
Hur ska du [som deltagare] uppnå dina mål? (Grima) 
 
Hur kan jag [som deltagare] använda kunskaperna och kompetenserna för att gå vidare? 
Hur har det här gått då? --- Hur upplever jag att stå där [i instruktörsrollen] på det viset? 
(Wilde) 

Varför-frågor (11) utformas med ambitionen att synliggöra orsaker till deltagares beteende 

och reaktioner men även för att utreda källan till en texts ursprung eller ett skeende: 

Varför gjorde du så? Varför reagerade du så? (Alex) 
 
Varför har nån skrivit texten? (Grima) 

Varför är det så här? (Morgan) 

Vilka-frågor (11) utformas med intentionen att tydliggöra intresse och egna lärande för 

deltagaren: 

Vilka saker är intressanta? (Colyn) 

Vilka kunskaper och kompetenser har jag [som deltagare] tagit till mig och lärt mig under 
momentet? (Wilde) 

Var-frågor (11) utformas för att uppmuntra deltagare att reflektera kring sin egen skrivprocess 

och fas i livet: 
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Var befinner du dig i ditt skrivande? (Morgan) 

Var är jag [som deltagare] i livet? (Wilde) 

Det andra sättet som frågor utformas på är som ja/nej-frågor (12). Dessa kan alltså besvaras 

kort med ett ja eller nej. Frågorna uppmanar deltagare att ta ställning till om innehållet i ett 

stoff berör dem för att på så sätt skapa kontaktytor till den egna kunskapen, och i 

förlängningen det egna (yrkes-)livet: 

Ger det [som lästs] mig [som deltagare] verktyg att tolka situationen? Har det påverkat 
mitt eget tänkande? --- Blev det till en ny kunskap som jag kan ha nytta av i livet? --- Har 
du själv råkat ut för det här? Eller läst eller sett eller hört nånstans? (Colyn) 

Samspel 

Beskrivningarna i det här övergripande temat fokuserar utformningen av samspel för att 

iscensätta deltagares reflektion. Det här undervisningssättet belyser olika konstellationer av 

deltagare och folkhögskollärare som en central del av undervisningens utformning. Analysen 

visar att samspel beskrivs utformas på tre olika sätt, nämligen i helgrupp (13), i smågrupper 

(14) eller enskilt med läraren (15). Härnedan redovisas citat som illustrerar temat. 

Samspel utformas i helgrupp (13) vilket möjliggör för samtliga deltagare att uppmärksamma 

varandras och folkhögskollärarens reflektioner: 

Oftast kan man ha diskussioner i hela gruppen.… det beror lite på gruppen. Oftast 15-20 
[deltagare] i samma grupp men sen man i vissa situationer delar gruppen. (Colyn) 

Sen så får man ju ett resultat [nytagna fotografier]. Och då tittar man på det, gemensamt. 
Och då är det kanske inte så mycket vad som är bra och vad som är dåligt utan utgångs-
punkten är liksom vad är det som berör. (Morgan) 

Man [samtliga deltagare] sätter sig i en cirkel… och sen går talpinnen runt. Och så får alla 
då, ordet är fritt, berätta hur har de upplevt exempelvis första delen av kursen. Då blir det 
liksom en jättestor reflektion. (Wilde) 

Samspel utformas också i mindre grupper (14) vilket möjliggör för deltagare att ta del av de 

specifika deltagares reflektioner som de är i grupp med. Det här innebär att 

folkhögskolläraren får fördela sin tid och uppmärksamhet mellan grupperna. Följaktligen 

ändras då samtligas förutsättningar att kunna fånga in varandras reflektioner eftersom 

deltagarna arbetar självständigt i sina grupper: 
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Vi har en bokcirkelform jag brukar jobba med ganska mycket. Där de [deltagarna] själva 
har olika roller. Nån tittar efter ord, nån tittar efter detaljer, diskussionsledaren tittar efter 
frågor. Då gör de ju själva allt arbete, liksom reflekterande. (Grima) 
 
För att, är [hel-]gruppen otrygg, så får man bryta ner det och kanske köra i mindre 
grupper då. Men de ska inte vara för små utan kanske 5-6 stycken. Annars kan det bli 
ganska utlämnande. (Morgan) 

Samspel utformas även enskilt med läraren (15) i utvecklingssamtal där tanken är att stanna 

upp och skapa överblick bakåt respektive framåt i deltagarens studiesituation. I en annan 

utformning enskilt med läraren handlar det istället om ett återkopplingssamtal kring en filmad, 

redovisad instruktörsroll. Bägge utformningarna avgränsar ytterligare vilka som deltar i 

reflekterandet: 

Vi stannar upp, vissa gånger. Möjligheten att stanna upp. Vad jag kallar utvecklings-
samtal på nätet. --- Ett tillfälle där, faktiskt, just den här reflektionsdelen tar plats. I form 
av ett utvecklingssamtal. Stannar vi upp lite mera: vad har hänt? Och vad ska vi göra i 
fortsättningen? (Colyn) 
 
Där filmar vi när de redovisar [instruktörsrollen]. Och sen får de en feedback utav en 
lärare, eller av mig som pedagog, där vi tittar på filmen. Och där deltagarna får diskutera 
hur det har gått. --- Ibland på instruktörskursen så redovisar de 2 & 2, så då sitter man två 
deltagare plus en lärare. (Wilde) 

Ytterligare en utformning fokuserar individuellt arbete där läraren är tillgänglig när deltagaren 

behöver det: 

Skrivandet är alltid på egen hand. Ofta för att det är så olika språknivå. Måste öva på sin 
nivå. (Grima) 

 
På distanskurserna, där har vi reflektion, en skriven reflektion efter varje moment som vi 
gör.--- Och när det [momentet] är färdigt får de, hemma då, skriva en [individuell] 
reflektion utifrån det här momentet. (Wilde) 

Intryck 

Beskrivningarna i det här övergripande temat fokuserar utformningen av intryck för att 

iscensätta deltagares reflektion. Undervisningssättet intryck ska här förstås som den grund, 

såsom en rad olika material och erfarenheter, som deltagare reflekterar kring. Analysen visar 

att intryck skildras utformas på sex olika sätt, nämligen med olika textmaterial (16), visuellt 

material (17), auditivt (18) och audiovisuellt material (19), dofter (20) och gemensamma 

upplevelser (21). Härnedan redovisas citat som illustrerar temat.  
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En utformning är intryck med olika textmaterial att läsa (16), såsom en kursrelevant 

fallbeskrivning, skönlitterära böcker, olika typer av artiklar eller slutresultaten av en 

gemensam skrivstafett som sedan också analyseras gemensamt. I det här intrycket är alltså 

deltagares läsning och tolkning av en mindre eller större men ändå sammanhållen textmassa 

central: 

Och till exempel fallbeskrivning [av patient som skadat sig allvarligt]. Hur skulle det 
kännas om du själv… är personen som behöver hjälpen. --- Det är jättesvårt för många att 
sätta sig i den andras situation. Då är den här reflektionen att, att om jag själv var den 
personen. (Colyn) 
 
Läsa, massor olika typer av texter. Vi har ju inte några kursböcker så det blir mycket 
skönlitteratur men även tidningsartiklar, akademiska artiklar. (Grima) 
 
Nånting som har varit väldigt spännande --- är att ha sådana här skrivstafetter [gemensamt 
skrivna texter], för att få igång reflekterandet kring berättandet. (Morgan) 

En annan utformning av intryck med textmaterial är enstaka begrepp eller ord, såsom latinska 

ord, ord som slutar på ”-is” eller begreppet ”mormor”. Istället för en textmassa i fokus är det 

nu språkförståelsen eller innebörden av mycket begränsade textfragment: 

[Deltagarna uppmanas] gå ut och leta efter latinska ord och uttryck i reklamen. [Eller] gå 
ut och leta efter ord som slutar på –is, dagis, lekis etc. Det behövs en igångsättning---för 
att man ska börja reflektera över språket på det sättet. (Alex) 

 
Alltså att man plockar fram ”mormor”, eller ”farmor” om det inte finns nån mormor eller 
nån annan. Och utvecklade det här begreppet --- [och] titta lite grann på vad mormor 
betyder. (Morgan) 

Ytterligare en annan utformning är intryck med visuellt material (17), såsom bilder av 

vardagliga ting och skeenden. Istället för intryck med textbaserade material uppmuntras nu 

deltagare att reflektera kring något i en bild vilket är en mer präglad estetisk ingång: 

Det händer att jag delar ut en bild och ber dem [deltagarna] utgå ifrån nånting i bilden. 
Det kan vara en färg, det kan vara en helt abstrakt bild. Det kan vara en konkret situation 
också i ett fotografi. Men att de utgår ifrån den. (Morgan) 

Ibland utformas intryck med auditivt eller audiovisuellt material. I dessa fall aktiveras 

ytterligare sinnen och kombinationer av sinnen. Här exemplifieras ett auditivt intryck (18) 

genom SR:s radioprogram Tankar för dagen där deltagargruppen övar hörförståelse: 
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Man hör olika accenter, och brytningar, män och kvinnor i alla möjliga olika åldrar. --- 
Men att reflektera över innehållet, till exempel. Eller de svåra orden eller… vad rösten 
avslöjar. (Alex) 

Ibland reflekterar samma grupp över språkförändringar och vardagsspråk, t.ex. över hur 

språket ändras när unga eller gamla pratar. Då utformas det auditiva intrycket så att deltagare 

får använda en vardagssituation utanför folkhögskolan och: 

[g]å ut och tjuvlyssna på folk på tunnelbanan. (Alex) 

I utformningen av audiovisuella intryck (19) används vanliga filmer men även videofilmad 

undervisning såsom kortare filmsekvenser med en deltagares redovisning av sin prestation i 

instruktörsrollen: 

I dagens läge, att det [intrycket] kan vara filmer eller allt möjligt. (Colyn) 

Där [på instruktörskurserna] filmar vi när de redovisar. Och sen får de en feedback utav 
en lärare, eller av mig som pedagog, där vi tittar på filmen. Och där deltagarna får 
diskutera hur det har gått. (Wilde) 

I utformningen av intryck med andra sinnen än syn och hörsel används doften (20) från kaffe 

eller te som inspirationskälla: 

Jag har haft små filmburkar jag stoppat olika typer av kryddor i: kaffe, te… Sen har de 
fått sitta i klassrummet och blunda i en minut ungefär och sen har jag gått runt med olika 
burkar till olika individer, eller samma burk till alla individer. --- Det var liksom 
inspiration till att göra ett kaféreportage. (Morgan) 

I utformningen av intryck som gemensamma upplevelser (21) används t.ex. museum, 

föreläsning, teaterbesök eller en genomförd kurs: 

För några veckor sedan var vi på --- museet i stan. Och då pratade vi om det, dagen efter 
när vi kom tillbaka. --- Ibland så kommer det hit föreläsare och så då kan de ibland, om 
det är en föreläsning som faller rätt, så kan man reflektera vidare på den. (Fio) 
 
Teater. Få in minst en, gärna två varje år. (Grima) 
 
Man [alla deltagare] sätter sig i en cirkel… och sen går talpinnen runt. Och så får alla då, 
ordet är fritt, berätta hur har de upplevt exempelvis första delen av kursen. (Wilde) 
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Resultatsammanfattning 

I tabell 1 härnedan redovisas sammanfattningen av de undervisningssätt med respektive 

utformningar som folkhögskollärare formulerar att de använder för att iscensätta deltagares 

reflektion. 

Tabell 1. Resultatsammanfattning av beskrivningar av undervisningssätt i teman. 

Tema Innehåll Olika utformningar 

A. samtal utformning av 
verbal 
kommunikation 

1. möjliggöra perspektivvidgning 
2. möjliggöra återkoppling 
3. fysiska möten på folkhögskolan 
4. virtuella möten i kommunikationsplattformar och 

via telefon 
 

B. skrivande utformning av 
skriftlig 
kommunikation 

Via chatt eller för hand utformas: 
5. dikt- eller brevskrivande 
6. textframställningar i linje med olika skrivgenrer 
7. formuleringar i punkt- eller verbform 
8. skrivstafett 
9. reflektion utifrån standardiserade frågor 
10. svar på uppgifter 
 

C. frågor utformning av 
frågor till deltagare 

11. öppna frågor som inleds med Vad, Hur, Varför, 
Vilka och Var 

12. frågor av ja/nej-karaktär 
 

D. samspel utformning av olika 
konstellationer av 
deltagare 

13. helgrupp 
14. smågrupper 
15. enskilt med läraren 

 
E. intryck utformning av 

grunden för 
deltagares 
reflektion 

16. textbaserade material 
17. visuella material 
18. auditiva material 
19. audiovisuella material 
20. dofter 
21. gemensamma upplevelser 
 

 

De fem undervisningssätten är här lösryckta ur sitt sammanhang och det är därför relevant att 

påpeka att de i praktiken förekommer tillsammans. De förekommer tillsammans dels i olika 

kombinationer före eller efter varandra under ett undervisningstillfälle och dels simultant i 

olika kombinationer i en undervisningssekvens. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultaten i turordning i relation till de fyra tidigare studierna, 

folkbildningen som företeelse och lokal praktik jämte kunskapsområdet didaktik. Med ordet 

”resultaten” som refereras till i det följande avses de som redovisats här ovan. Dessutom 

diskuteras metodrelaterade aspekter och avslutningsvis konkluderas uppsatsen tillsammans 

med förslag på frågor för framtida studier. 

Resultatdiskussion 

Samtal 

Resultaten visar att samtal beskrivs utformas för att möjliggöra perspektivvidgning och 

återkoppling respektive som möten på folkhögskolan jämte virtuella möten i 

kommunikationsplattformar och telefon. Det här överensstämmer delvis med tidigare studier 

eftersom samtal där också uppfattas vara ett av undervisningssätten.67 Dock är det ibland en 

skillnad i att resultaten påvisar utformning av samtal genom virtuella möten i 

kommunikationsplattformar och via telefon. Anledningen till skillnaden är rimligen att 

distansundervisning inte ingår i vissa studier.68 

I uppsatsens inledning formulerades i förbigående att vägledande skrifter relevanta för 

folkbildningen explicitgör att en av särarterna gällande deltagares lärande är att det i hög grad 

sker genom bl.a. dialog (samtal). Denna ideologiska förankring förefaller ge folkhögskol-

lärares utformning av samtal en legitimitet som andra undervisningssätt saknar. Det här skulle 

kunna tyda på att samtal värderas högre än t.ex. skrivande när det gäller folkbildningens 

ambition att genom reflektion utveckla individ och samhälle. Det förefaller uppenbart att 

studieförbund och folkhögskolor i teori och undervisningspraktik främjar den verbala 

traditionen. En möjlig förklaring till detta är att verbal kommunikation för de flesta är ett 

naturligt sätt att meddela sig till omgivningen. En annan förklaring är att samtal förutsätter 

andra att samspela och utbyta tankar med. Det tycks naturligt att folkbildningen, som i sitt 

huvuduppdrag har att stärka och utveckla demokratin i samhället, väljer att betona ett 

undervisningssätt som förutsätter samspel med andra. Så är inte fallet med skrivande som 

                                                
67 E.g. Bek (2012). 
68 E.g. Bek (2012) som inte tar upp distansundervisning i sin studie. 
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delvis beskrivs utformas individuellt. I ett tänkt scenario där folkbildningen istället främjar 

skrivande framför samtal skulle en stor del av samspelet i mötet mellan människor i realtid gå 

förlorat. Detta eftersom skriftspråket bär på helt andra förutsättningar att formulera och 

uttrycka tankar. 

Här är det intressant att notera att samtal även utformas som virtuella möten i 

kommunikationsplattformar och telefon. Således sker utformningen både med och utan bild 

men en gemensam faktor är att kommunikationen sker i realtid med omedelbar återkoppling. 

Ett potentiellt sätt för folkhögskollärare att simultant stimulera deltagare som vill skriva är att 

i kommunikationsplattformar uppmuntra användningen av chattfunktionen. Följaktligen 

skulle då två undervisningssätt – samtal och skrivande – pågå parallellt vilket kan gynna vissa 

som inte vill, kan eller vågar kliva fram verbalt att istället bidra textuellt. Dessa korta 

chattmeddelanden kan för vissa vara en väg in i samtalet. Dock är detta dubbla förfarande 

mycket krävande för allas simultankapacitet vilket potentiellt skapar svårighet och oreda. En 

grundförutsättning förefaller vara att folkhögskollärare delar in deltagare i digitala grupprum 

med mindre grupper för att minska antalet som samtalar och skriver inlägg.  

Skrivande 

Skrivande är såsom samtal fundamentalt en uttrycksform som ämnar skapa mening i tillvaron 

genom synliggörandet av tankar. Resultaten visar att undervisningssättet skrivande skildras 

utformas via chatt eller för hand genom dikt- eller brevskrivande eller som textframställningar 

i linje med olika skrivgenrer. Vidare även som formuleringar i punkt- eller verbform, som 

skrivstafett, som reflektion utifrån standardiserade frågor och som svar på uppgifter. Det här 

överensstämmer delvis med tidigare studier eftersom skrivande utformas i undervisningen.69 

Överenstämmelsen gällande själva utformningen skiljer sig dock åt där de tidigare studierna 

har färre nyanseringar; sammantaget används skrivande i dagboks- och bloggform, 

internetbaserad journal och skrivportfölj. Dessa utformningar är färre till antalet i relation till 

resultaten men uppvisar en större systematik. Systematiken består av antingen en serie dagliga 

journalanteckningar av reflektioner eller flera skrivuppgifter som samlas i en skrivportfölj för 

                                                
69 E.g. Ruschkowski (2013), Cooper (2013) och Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010). 
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bedömning som helhet.70 Här ska det betonas att journalförande inte förekommer i resultaten. 

Journalförande av dagliga reflektioner har dock visats ge deltagare förutsättningar att förbättra 

förmågan att reflektera.71  

Deltagares synliggjorda tankar kan folkhögskollärare dokumentera, kommentera och utveckla 

i individspecifik återkoppling. Kontinuerlig dokumentation i t.ex. en skrivportfölj ger även 

förutsättningar för reflektion kring lärandets progression.72 Det här skulle kunna användas till 

ett gemensamt begripliggörande av deltagares utveckling över tid och därmed en känsla av 

sammanhang kring lärandet. Dock tar genomtänkt, skriftlig återkoppling av skrivuppgifter 

mycket tid i anspråk. Det här kan vara en delförklaring till utformningar där individuellt 

skrivande delas till deltagare i en blogg för inspiration och diskussion men som, av tidsskäl, 

inte ges feedback på. En möjlig strategi för att komma runt det här är att folkhögskollärare 

engagerar deltagare i återkopplingen av varandras skriftliga reflektioner, såsom med 

skrivstafett eller samtal. Vidare, i distansundervisning kan deltagare i 

kommunikationsplattformen uppmanas ge två kommentarer vardera på varandras tankar kring 

t.ex. en text. Kommentarer som i sin tur ska kommenteras på. Förvisso tar det tid för 

folkhögskolläraren att moderera och inspirera men det får ställas i relation till alternativet att 

ge individuella kommentarer till samtliga deltagare.  

Både skrivandets innehåll och form är bestående, konkreta uttryck på en datorskärm eller ett 

papper. Därför ställs inga krav på att memorera skeenden i en genomförd 

undervisningssituation. Återgivandet av tankar i skrift har därför en hög tillförlitlighet och kan 

bedömas av folkhögskollärare på ett annat sätt än t.ex. minnesfragment från samtal eller 

redovisningar. En ytterligare aspekt är att deltagares konkretiseringar i text relativt 

okomplicerat kan diskuteras mellan folkhögskollärare. Vidare ger skrivna reflektioner i form 

av hemuppgifter i distansundervisning deltagare frihet att själva bestämma tid och plats för 

genomförandet vilket är gynnsamt för vissa. Dock kan detta slå åt precis motsatt håll eftersom 

deltagare kan ha svårt att genomföra uppgifter hemma eftersom det inkräktar på fritid och 

hemmaliv. 

                                                
70 E.g. Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010) och Cooper (2013). 
71 Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010). 
72 Jfr Cooper (2013). 



30 

 

Frågor 

Resultaten visar att undervisningssättet frågor formuleras utformas med öppna frågor som 

inleds med Vad, Hur, Varför, Vilka och Var respektive som frågor av ja/nej-karaktär. Tidigare 

studier bekräftar användningen av olika typer av frågor i undervisningen.73 Det är lätt att 

förledas att tänka att frågor måste ställas till deltagare som startmotor eller drivmedel för att få 

dem att reflektera i undervisningen. Tidigare studier belyser dock att skrivportfölj utformas 

med uppmaningar till studenter att berätta och förklara upplevelser eller skeenden, förutom att 

svara på frågor.74  

Utöver att berätta och förklara finns andra möjliga sätt. Det går t.ex. att utforma fyra-hörn-

övningar där deltagare får i uppgift att värdera olika påståenden. Övningen utformas så att 

fyra hörn i klassrummet får stå för svaren ja, nej, kanske, respektive vet inte. Därefter 

uppmanas deltagare ta ställning och välja ett hörn som motsvarar deras svar på ett påstående. 

För att trigga igång deltagares reflektion kan påståenden vara av etisk karaktär, t.ex. Jag 

tycker att tiggare har förtjänat sin situation på gatan. Påståenden kan kopplas till lärande, 

t.ex. En bra lärare är det enda som behövs för att jag som deltagare ska lära mig. Efter att 

alla valt uppmanas de diskutera sina ställningstaganden i respektive grupp. Sedan får 

grupperna redovisa för att bryta olika ställningstaganden mot varandra och därigenom skapa 

åsiktsdynamik. En annan variant på samma värderingstema är att be deltagare föreställa sig en 

tänkt linje från klassrummets ena hörn till ett annat. Ytterpunkterna får sedan representera 

Håller med respektive Håller inte med i en glidande skala mellan punkterna. Härefter ställer 

sig deltagarna på den plats på linjen som motsvarar deras ställningstagande om ett påstående. 

Det finns uppenbarligen sätt att få deltagare att reflektera utan frågor och istället be dem 

berätta eller förklara något, alternativt ta ställning i olika utformningar av värderingsövningar. 

Dock förekommer inga beskrivningar om det i datamaterialet. Den här avsaknaden kan 

funderas över. Det kan vara så att de ämnen som informanterna i fråga undervisar i inte 

uppmuntrar annan utformning än frågor. Det förefaller dock orimligt. Möjligen är det istället 

så att lärarlagskulturer inom folkhögskolan lyfter fram frågor som undervisningssätt medan 

andra sätt hamnar i bakgrunden och åter andra utelämnas helt. 

                                                
73 E.g. Ruschkowski (2013), Bek (2012) och Cooper (2013). 
74 E.g. Cooper (2013). 
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Samspel 

Resultaten visar att undervisningssättet samspel skildras utformas i helgrupp, i smågrupper 

eller enskilt med läraren. Tidigare studier nämner inte explicit samspel som unikt sätt utan det 

figurerar invävt med andra sätt för att iscensätta deltagares reflektion.75 Det förefaller svårt att 

ens föreställa sig undervisning utan samspel utformat på något sätt. Dock kan samspel 

utformas av folkhögskolläraren men i praktiken fungera mindre bra eller inte alls. 

Anledningarna kan t.ex. vara deltagares varierade motivationsnivå, koncentrationsförmåga 

och ämnesspecifika (o)intresse.  

I resultaten framträder inga formuleringar av att ett undervisningssätt kan vara att modellera 

ett reflekterande förhållningssätt i samspelet med deltagare. Utöver lektionsinnehåll och 

utformning kan läraren själv agera modell för reflektion vilket framhålls i tidigare studier.76 

Det har alltså visats att en förutsättning för studenters reflektion är att läraren själv är aktiv 

och kontinuerligt ställer problematiserande frågor samt föreslår nya perspektiv, presenterade 

som alternativa tolkningar och inte som sanningar. Här kommer en devis från föräldraskapet 

in händigt, nämligen Barn gör inte som du säger [att de ska göra], de gör som du gör. 

Modellerande av reflektion är således i samspelet i undervisningskontexten - oavsett om det är 

i helgrupp, smågrupper eller enskilt med läraren - fruktbart som undervisningssätt. Fokus på 

detta i den didaktiska praktiken tillför potentiellt ännu en dimension till iscensättandet av 

deltagares reflektion. Här är ett hinder och tillika en möjlighet folkhögskollärares vilja till 

reflektionsbaserad kompetensutveckling. 

Intryck 

Resultaten visar att undervisningssättet intryck beskrivs utformas med olika textbaserade och 

visuellt baserade material, auditivt och audiovisuellt material, dofter och gemensamma 

upplevelser. I tidigare studier nämns inte intryck som ett unikt sätt utan det figurerar invävt 

med andra sätt att iscensätta deltagares reflektion.77 Det är dock uppenbart att de studerande 

behöver något att grunda sin reflektion i och detta ”något” varierar i sin utformning.  

                                                
75 E.g. Ruschkowski (2013), Bek (2012), Cooper (2013) och Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010). 
76 E.g. Bek (2012). 
77 E.g. Ruschkowski (2013), Bek (2012), Cooper (2013) och Gursansky, Quinn & Le Sueur (2010). 
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För läraren är olika utformningar av intryck förenade med för- och nackdelar. En fördel med 

t.ex. olika text- och visuellt baserade material såsom böcker eller fotografier är att de kan 

återanvändas om och om igen. Dessa utformningar kan även användas relativt oplanerat vid 

behov av extra uppgifter att ta till oavsett om det är klassrums- eller distansundervisning. 

Auditiva och audiovisuella material såsom radioprogram och film har en styrka i att de 

tilltalar våra sinnen på helt andra sätt än text och bild. Vidare är utbudet mycket varierat och 

relativt okomplicerat att få tag på över t.ex. internet. En nackdel är dock att de här materialen 

kräver en del utrustning, t.ex. cd-spelare eller dator ansluten till projektor, högtalare och 

ibland trådlöst nätverk. Den här typen av elektronik och teknik är inte alltid helt pålitliga att 

handskas med vilket potentiellt är en stressfaktor för lärare. Videofilmad undervisning av 

deltagares prestationer har fördelar i att det som visas är ytterst relevant för deltagaren – det är 

ju hen själv som visas på skärmen. Potentiella svårigheter berör etiska aspekter såsom 

deltagares medgivande, förvaring av det audiovisuella materialet och att hantera eventuella 

känslor av obehag förknippade med att se sig själv på en skärm. Att jobba med doft av t.ex. 

kaffe stimulerar ytterligare sinnen utöver syn och hörsel. Här går det också att lägga till att 

känna på materialen som doftar, såsom kanelstänger, apelsinskal etc. Intrycket gemensamma 

upplevelser, d.v.s. studie-, film-, musei- och teaterbesök uppskattas ofta. Anledningar till detta 

kan vara stimulans av flera sinnen, en kulturell upplevelse tillsammans samt diskussionerna 

under transporten till och från aktiviteten. En nackdel är att det, var man nu är, kan vara svårt 

för läraren att få en översikt över var de studerande är någonstans. 

Metoddiskussion 

Metodansatser har begränsningar och problem. Tematisk analys bär på minst två problem: ett 

om urval av informanter och ett annat om att den reella, kompletta variationsbredden av 

individers beskrivningar om ett fenomen är okänd.78 Det första problemet är att informanter 

valdes utifrån tanken att de sju variationsvariablerna (kön, ålder etc.) ger förutsättningar för 

maximering av beskrivningar. Det vanskliga här är att jag tror mig kunna förutsäga den reella 

variationen hos informanterna baserat på väldigt tunn information om deras formella 

egenskaper. Ofta är utgångspunkten för urvalet istället förutfattade meningar om att en viss 

grupp människor tänker eller agerar på ett visst sätt. Det andra problemet är att det är omöjligt 

                                                
78 Paragrafen baseras på Larsson (2009:32). 
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att ge en heltäckande bild av individers beskrivningar av en frågeställning. En sådan 

fullkomlighet är orimlig eftersom det inte går att intervjua alla som formulerar sig om ett 

specifikt fenomen. Konsekvensen blir att den reella variationsbredden av individers 

beskrivningar förblir okänd.  

Att använda semistrukturerad intervju som metod för insamling av empiriska data att 

analysera är förenat med problem. Ett problem är att det aktualiseras frågor kring hur och i 

vilken utsträckning disparata påverkansfaktorer är invävda i framarbetandet av 

undersökningens resultat. T.ex. påverkar frågeställare och informant varandra på olika sätt. 

Ponera att intervjuerna hade genomförts med samma frågeställningar av t.ex. en annan man 

eller kvinna, av en annan etnicitet och ålder eller av en professionell intervjuare med åratal av 

erfarenhet. Det är rimligt att utgå ifrån att svaren då hade blivit något annorlunda. Detta dels 

för att relationen frågeställare-informant blir en annan, dels för att följdfrågorna i realtid 

säkerligen hade blivit andra p.g.a. skillnader i förförståelse och perception. Intervju som 

metod genomsyras av denna dubbelhet, alltså det att undersökningsresultatet påverkas dels av 

båda parterna i intervjuinteraktionen, dels av kunskapen som konstrueras i tankeutbytet 

parterna emellan.79 

Intervjusituationen bär också på en potential att skapa stress, ångest och aktivera psykologiska 

försvarsmekanismer hos endera av parterna.80 De här negativa effekterna försökte jag 

minimera genom att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats i en för dem bekant 

miljö respektive genom att själv inta en icke-dömande och nyfiken hållning.  

Konklusion och framtida studier 

Syftet med uppsatsen har varit att identifiera folkhögskollärares beskrivningar av hur de 

utformar undervisning för att iscensätta deltagares reflektion. Resultaten av den tematiska 

analysen visar att folkhögskollärare beskriver att de på 21 olika vis utformar de fem 

övergripande undervisningssätten samtal, skrivande, frågor, samspel och intryck. Dessa 

redovisas här separat men förekommer i undervisningspraktiken tillsammans i olika 

kombinationer och utformningar. När resultaten relateras till nämnda tidigare studier visar det 

                                                
79 Kvale & Brinkmann (2009:18). 
80 Ibid.:48. 
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sig att samspel och intryck inte förekommer som separata undervisningssätt utan alltid 

redovisas invävda med andra sätt. 

I någon mån är resultaten kunskapstillskott i sig själva eftersom minimalt med tidigare 

didaktiska studier preciserar folkhögskollärares beskrivningar av hur de iscensätter deltagares 

reflektion. Således gestaltas här en bild i ett mycket svagt utforskat område. Bilden skulle 

kunna vara ett bidrag till det utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet didaktik på så sätt att 

den ger en förståelse för folkhögskollärares beskrivna undervisningspraktik. Gestaltningen 

erbjuder därmed förutsättningar för en diskussion kring deltagares reflektion och utveckling 

av existerande undervisningssätt. En möjlig konsekvens av detta för undervisningspraktiken 

är att folkhögskollärare tar än mer medvetna didaktiska beslut. Om denna konsekvens blir 

verklighet får framtiden utvisa. 

Intervjuer med informanter i kombination med resultaten av analysen har väckt nya frågor 

som faller utanför föreliggande uppsats syfte och utrymme. I ljuset av den just avslutade 

textframställningen kan jag se några förslag på frågor att undersöka närmare i ett annat 

sammanhang. Eftersom området didaktik för deltagares reflektion är mycket svagt utforskat 

inom folkhögskolan är det meningsfullt att fortsätta undersöka bl.a. där. Det vore t.ex. 

intressant att undersöka hur folkhögskollärare uppfattar begreppet reflektion och vad den 

förståelsen får för konsekvenser för val och utformning av undervisningssätt. Här kan även 

inkluderas att identifiera olika motiv till att undervisningen utformas som den gör och vidare, 

hur de motiven relaterar till folkbildningens huvuduppdrag och (eventuella) särart. En annan 

intressant frågeställning är hur folkhögskollärare kan utveckla kompetens i att iscensätta 

deltagares reflektion. Här skulle även kunna inrymmas hur folkhögskollärarutbildare kan 

utveckla kompetens i att lära sina studenter att iscensätta deltagares reflektion. Slutligen vore 

det meningsfullt att skapa en forskningsdesign där resultaten kan visa något om kopplingen 

mellan å ena sidan undervisningssätt med avsikt att iscensätta deltagares reflektion och å 

andra sidan om deltagare uppnått reflektion som resultat av undervisningssätten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: brev till potentiella informanter 

(Anonymisering tydliggörs med klamrar […]) 
 
Hej! 
Jag heter Andreas Ruschkowski och skriver under vårterminen en 15hp uppsats i för-
djupningskursen Pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning, vuxenutbildning och 
yrkesutbildning. Det är en 30hp-kurs som bedrivs på halvfart distans vid Linköpings 
universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).  

Jag söker sex lärare som arbetar på folkhögskolor i […] och som kan ställa upp för intervju. 
Det insamlade datamaterialet ligger sedan till grund för uppsatsen. Varje intervju tar c:a 45 
minuter och genomförs på de medverkandes arbetsplats under v. 7 och 8. Se specifika datum 
och tider längre ner! 

Syftet är att undersöka folkhögskollärares uppfattningar om hur de utformar under-
visning som iscensätter deltagarnas reflektion. För att säkerställa hög tillförlitlighet 
kommer intervjuerna spelas in. Medverkan är självfallet frivillig och i den färdiga uppsatsen 
kommer de medverkande av etiska skäl att anonymiseras. 

Både manliga och kvinnliga lärare i olika åldrar söks! Företrädesvis med varierad utbildnings-
bakgrund och yrkeserfarenhet, i en variation av ämnen, med undervisning på olika kurser, 
aktiviteter och utbildningar. 

Av praktiska skäl föredras flera intervjuer på samma folkhögskola under samma dag. Aktuella 
dagar är: 

 Mån 10/2 mellan kl. 9:30–16:30 
 Tor 13/2 kl. mellan kl. 9:30–16:30 
 Mån 17/2 mellan kl. 9:30–16:30 
 Tor 20/2 mellan kl. 9:30–16:30 

Din medverkan kan vara av värde för lärare och lärarutbildare inom fältet vuxnas lärande! 

Intresserad? Frågor? Hör av dig till mig! Jag nås på andreas.ruschkowski@folkbildning.net 
eller 073-[…]. Information om kursen fås av mina lärare Eva-Marie eller Per härnedan. 
 
 

Mvh , 
Andreas Ruschkowski 
 
Eva-Marie Harlin   Per Andersson 
Kursansvarig och lärare   Lärare och ansvarig avdelningschef 
eva-marie.harlin@folkbildning.net  per.andersson@liu.se 
Tel: 013-28 22 43   Tel: 013-28 21 15 
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Bilaga 2: intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur ser din utbildnings- och yrkesbakgrund ut? 

2. Vad arbetar du med idag och på vilka kurser/aktiviteter? 

 

Uppvärmningsfrågor 

3. Hur tänker du kring undervisning av just vuxna? Är det något speciellt? Om så, vad? 

4. Kan du beskriva hur du förstår begreppet reflektion? 

 

Huvudfrågor 

5. Ges deltagarna möjlighet till reflektion i din undervisning? Om så, vad är syftet? 

6. Om så, hur ges de möjlighet till reflektion? Vilka olika undervisningssätt 

använder du dig av?  

7. Vilka utgångspunkter/vad erbjuds deltagarna att reflektera kring? 

8. Var sker reflektionen? På någon särskild plats?  

 

Möjliga fortsättningsfrågor 

9. Vad krävs i utformningen av undervisning för att deltagarna ska ges möjlighet att 

reflektera? Vilka saker/faktorer, a) underlättar?, respektive, b) försvårar? 

10. Vilka risker kan det finnas med att utforma undervisning som ämnar iscensätta 

reflektion? Egna erfarenheter? 

11. Pratar ni i lärarlaget om olika sätt att utforma undervisning som ämnar iscensätta 

reflektion? 



 

 

 


