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Folkbildningsrådets reflektioner

Folkbildningens samhällssyften vilar på deltagarna och 
deras upplevelser

I folkbildningspropositionen 2005/06:192: Lära, växa, förändra föreslår regeringen 
att syftet med statens bidrag till folkbildningen ska vara att stödja verksamhet som:

•	 bidrar	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin
•	 bidrar	till	att	möjliggöra	för	människor	att	påverka	sin	livssituation	och	som	

skapar	ett	engagemang	att	delta	i	samhällsutvecklingen
•	 bidrar	till	att	minska	utbildningsklyftor	och	till	att	höja	bildnings-	och	utbild-

ningsnivån	i	samhället
•	 bidrar	till	att	skapa	intresse	för	kultur	och	breddar	delaktigheten	i	kulturlivet.

I propositionen anges också sju prioriterade verksamhetsområden: den gemensam-
ma	värdegrunden;	det	mångkulturella	samhällets	utmaningar;	den	demografiska	ut-
maningen;	det	livslånga	lärandet;	kulturverksamhet;	personer	med	funktionshinder;	
folkhälsa,	hållbar	utveckling	och	global	rättvisa.	Det	är	inom	dessa	områden	som	
folkbildningens fyra syften i första hand ska förverkligas. 

Folkbildningsrådets	 nationella	 utvärderingar	 ska	 undersöka	 om	 syftena	med	
statsbidraget uppnåtts. Rapporten Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folk-
bildning för alla?	är	ett	led	i	detta	uppdrag.	I	rapporten presenteras Folkbildnings-
rådets	första	nationella	folkhögskoledeltagarundersökning.	Avsikten	är	att	liknande	
undersökningar	ska	genomföras	med	jämna	mellanrum	i	framtiden.	

I statens syften med statsbidraget och  i de prioriterade verksamhetsområdena 
är	folkbildningens	deltagare	centrala.	För	att	syftena	ska	kunna	uppnås	förutsätts	
att folkbildningen når ut brett, till många deltagare. Om folkbildningen ska göra 
skillnad	är	det	dessutom	nödvändigt	att	särskilt	engagera	olika	grupper	av	med-
borgare som behöver mötas för att demokratin ska utvecklas, de grupper som har 
störst	behov	av	förbättrade	påverkansmöjligheter	och	stöd	för	att	öka	sitt	samhälls-
engagemang, som har den kortaste utbildningsbakgrunden och som inte vanligtvis 
ägnar	sig	åt	kultur.	Flera	av	dessa	grupper	identifieras	i	de	prioriterade	verksam-
hetsområdena.



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla?4

Viktiga	är	också	de	erfarenheter	som	deltagarna	gör	i	mötet	med	folkbildningen.	
Folkbildningens	metodik,	den	pedagogiska	situation	som	deltagarna	ställs	inför,	har	
lika stor betydelse för syftesuppfyllelsen som innehållet i de kurser och andra verk-
samheter	som	erbjuds.	Folkbildning	ska	vara	övning	i	demokrati,	innebära	påver-
kansmöjligheter och vara engagerande, och den ska göra det möjligt för deltagarna 
att	tillgodogöra	sig	kunskaper	som	andra	skolformer	kanske	inte	lyckas	med.	Den	
ska	även	innebära	kulturutövande	och	kulturupplevelser.

Utvärderingens uppläggning och genomförande

En	grupp	på	fyra	utvärderare	tillsattes	under	våren	2010	med	uppdrag	att:
•	 visa	vilka	folkhögskoledeltagarna	är	i	demografiskt	avseende	
•	 spegla	deltagarnas	omedelbara	erfarenheter	av	den	utbildning	som	de	del-

tagit i, i relation till folkbildningens fyra syften 
•	 undersöka	hur	deltagarna	uppfattar	folkhögskolestudiernas	betydelse	ett	

antal	år	efter	att	de	lämnat	folkhögskolan	
•	 prova	ut	undersökningsinstrument	och	-metoder	som	kan	användas	i	fram-

tida deltagarundersökningar.

Under	2010	genomfördes	två	enkätundersökningar	bland	folkhögskolans	deltagare	
i	 långa	 kurser	 vårterminerna	 2006–2010.	 Sammanlagt	 25	000	 enkäter	 skickades	
ut.	Enkäterna	kompletterades	med	en	intervjuundersökning	under	hösten	2010.	I	
rapporten redovisas dessutom uppgifter från Folkbildningsrådets nationella delta-
garstatistik.

Arbete eller fortsatta studier efter folkhögskoletiden

Rapporten	visar	att	för	de	flesta	deltagarna	ingår	folkhögskolestudierna	i	en	större	
livsplan.	Ungefär	två	tredjedelar	av	deltagarna	inom	allmän	kurs	ville	skaffa	sig	
behörighet	till	fortsatta	studier	eller	förbättra	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden.	
Inom	särskild	kurs	är	det	i	första	hand	kursernas	innehåll	som	lockat.

Några	år	efter	att	de	avslutat	sina	folkhögskolestudier	hade	jämförelsevis	många	
av undersökningens deltagare realiserat de planer som de angivit som studiemotiv. 
Ungefär	40	procent	av	dem	som	valde	folkhögskolan	för	att	få	behörighet	till	fort-
satta	studier	läste	vidare,	nästan	60	procent	av	dem	som	ville	få	bättre	möjligheter	
på	arbetsmarknaden	förvärvsarbetade,	ungefär	 två	 tredjedelar	av	dem	som	valde	
folkhögskolan	som	alternativ	till	arbetslöshet	antingen	läste	vidare	eller	arbetade.	
Bland	deltagarna	i	särskild	kurs	var	det	cirka	75	procent	som	studerade	eller	arbe-
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tade	efter	 folkhögskoletiden.	Motsvarande	 siffra	 för	 allmän	kurs	var	ungefär	60	
procent.	Ju	längre	tid	som	gått	sedan	deltagarna	lämnade	folkhögskolan	desto	större	
andel	förvärvsarbetade,	desto	mindre	andel	studerade	och	desto	färre	var	arbetslösa.

På	en	direkt	fråga	menade	ungefär	hälften	av	deltagarna	att	tiden	vid	folkhög-
skola	bidragit	till	att	de	fått	det	arbete	som	de	hade	vid	undersökningstillfället.	Lika	
många sa att folkhögskolan inte spelat någon roll. 

Folkhögskolans och deltagarnas personliga utveckling 

Men om inte studierna bidrar till att man får jobb efteråt, vilken betydelse har de då? 
Finns	det	andra	skäl	att	söka	sig	till	folkhögskolan?

Enligt Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2010	är	
en av folkbildningens styrkor att kunna ta hand om och uppmuntra deltagarnas 
samhällsengagemang.	Engagemanget	vilar	 i	sin	 tur	på	vidgade	perspektiv,	stärkt	
självkänsla	och	kritiskt	tänkande.	Det	här	är	en	påverkan	som	bekräftas	i	denna	un-
dersökning.		Mellan	70	och	80	procent	av	deltagarna	anser	att	de	blivit	mer	allmän-
bildade,	mer	engagerade	i	samhällsfrågor,	mer	aktiva	i	sina	fritidsintressen	och	mer	
intresserade	av	kulturella	frågor.	Ungefär	lika	många	anger	att	de	numera	känner	
bättre	självförtroende,	ifrågasätter	mer	och	att	de	tar	fler	initiativ	än	tidigare.	Mer	än	
två	tredjedelar	anser	att	de	fått	större	förståelse	för	mäns	och	kvinnors	olika	villkor	i	
samhället	och	för	människor	med	annan	kulturell	eller	etnisk	bakgrund	än	den	egna.	

Vad	är	det	då	som	skapar	sådana	effekter?	Åter	bekräftas	resultat	från	tidigare	
deltagarundersökningar.	Folkbildningens	pedagogik	 spelar	 roll.	Lärarnas	 stöd	 är	
viktigt:

De är jätteduktiga på att se…

Anpassningen	efter	individuella	förutsättningar	och	behov	skapar	förutsättningar	
för	lärande.	Enligt	ungefär	två	tredjedelar	av	deltagarna	har	lärarna	även	stöttat	i	
frågor som inte omedelbart har med folkhögskolestudierna att göra, till exempel frå-
gor	av	mer	yrkes-	eller	studievägledande	karaktär.	Diskussioner	och	grupparbeten	
förekommer ofta i undervisningen. 

Men	som	viktigast	av	allt	beskrivs	det	gemensamma	lärandet	i	gruppen.	Folk-
högskolestudierna	bygger	på	att	deltagarna	lär	tillsammans	och	av	varandra.	Frivil-
ligheten och de heterogena studiegrupperna presenteras som folkhögskolans kanske 
viktigaste resurs.
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Heterogena studerandegrupper – skillnader mellan 
allmän och särskild kurs

En utmaning med att genomföra en nationell undersökning bland folkhögskolans 
deltagare	är	att	de	är	så	olika.	Den	heterogenitet	som	å	ena	sidan	är	ett	mål	och	en	
styrka	inom	folkhögskolan	förutsätter	å	andra	sidan	försiktighet	när	det	gäller	ut-
talanden om mönster eller generella slutsatser. Vissa skillnader mellan deltagarna 
i	allmän	och	särskild	kurs	går	dock	att	urskilja,	och	ett	antal	tydliga	förändringar	
över	tid	är	tydliga.

I Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2010 konsta-
teras	att	folkhögskolans	deltagare	är	yngre	än	studieförbundens,	drygt	hälften	av	
deltagarna	i	de	långa	kurserna	är	25	år	eller	yngre.	Motsvarande	uppgifter	redovisas	
i	denna	folkhögskoledeltagarundersökning.	Här	framgår	också	att	på	de	flesta	folk-
högskolorna	är	kvinnorna	fler	än	männen,	och	att	deltagare	med	utländsk	bakgrund	
utgör	mellan	38	procent	(allmän	kurs)	och	14	procent	(särskild	kurs)	av	samtliga.	
Deltagarna	med	funktionsnedsättning	är	ungefär	lika	många	–	30	procent	i	allmän	
kurs	och	13	procent	i	särskild	kurs.		

Statstiken	visar	att	framför	allt	de	allmänna	kursernas	deltagargrupper	har	för-
ändrats	under	2000-talet.	Deltagarna	har	blivit	allt	yngre,	deras	genomsnittliga	for-
mella	utbildningstid	har	blivit	kortare	och	allt	fler	av	dem	har	utländsk	bakgrund	
eller	en	funktionsnedsättning.	

Denna	 förändring	har	 diskuterats	 under	 de	 uppföljningsbesök	 som	Folkbild-
ningsrådet genomfört under 2011 vid ett antal folkhögskolor. I normalfallet upp-
fattas	gruppernas	heterogenitet	som	en	styrka.	Lärande	och	undervisning	bygger	
på	mötet	mellan	deltagare	med	olika	perspektiv	och	erfarenheter.	Men	vid	flera	
uppföljningsbesök	poängterade	nu	lärare	och	skolledning	att	skillnaderna	mellan	
de	studerande	riskerar	att	bli	alltför	stora	och	svårhanterliga.	Deltagarnas	kunskaper	
varierar så mycket, och de har så olika motivation och överhuvudtaget olika förut-
sättningar	att	studera,	att	lärarna	får	svårt	att	tillgodose	allas	behov.

Deltagare med funktionsnedsättning

Till	folkhögskolans	deltagare	med	särskilda	behov	hör	de	som	har	en	funktions-
nedsättning.	Och	till	folkhögskolans	utmaningar	hör	att	erbjuda	dessa	deltagare	en	
studiesituation	som	till	form	och	innehåll	är	jämlik	övrigas.	

I rapporten jämförs	 folkhögskolans	 deltagare	med	 funktionsnedsättning	med	
andra	deltagare.	Denna	jämförelse	visar	att	deltagarna	med	funktionsnedsättning	i	
genomsnitt	hade	en	kortare	utbildningsbakgrund	än	övriga	när	de	började	studera	
vid folkhögskola. Tiden vid folkhögskolan såg också något annorlunda ut. Flera av 



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla? 7

deltagarna	med	funktionsnedsättning	studerade	relativt	länge	–	mer	än	fyra	termi-
ner	–	och	under	studietiden	deltog	de	inte	lika	ofta	som	andra	i	grupparbeten.	De	
avbröt	också	oftare	än	andra	sina	studier	i	förtid,	vilket	kan	ha	att	göra	med	särskilda	
behov	som	inte	alltid	uppfylldes.	Hälften	av	dem	uppgav	att	de	fick	stöd	i	studierna,	
15 procent uppgav att de skulle ha behövt stöd, övriga ansåg sig inte behöva stöd. 
1–4	år	efter	folkhögskolestudierna	var	en	jämförelsevis	stor	andel	pensionerade,	
sjukskrivna		eller	arbetslösa.	Jämfört	med	övriga	deltagare	studerade	de	mer	sällan	
vid	universitet	eller	högskola	och	de	fick	inte	heller	jobb	lika	ofta	eller	lika	snabbt	
som andra.

Deltagare med utländsk bakgrund

Ett av de prioriterade verksamhetsområden som lyfts fram i folkbildningsproposi-
tionen	är det	mångkulturella	samhällets	utmaningar: 

Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att dess organisationer med-
verkar till att människor med olika bakgrund möts, får ökad förståelse för 
varandra och utbyter erfarenheter sinsemellan så att utanförskap, segre-
gering, konflikter och diskriminering motverkas. (s. 27)

Av	undersökningen	framgår	att	deltagarna	med	utländsk	bakgrund	närmar	sig	folk-
bildningen	med	delvis	andra	behov	och	förutsättningar	än	andra.	De	har	kortare	
utbildningsbakgrund,	är	oftare	gifta	eller	sammanboende	med	hemmavarande	barn,	
väljer	oftare	folkhögskolor	nära	bostaden	och	anger	oftare	än	andra	fortsatta	studier	
eller	förbättrade	möjligheter	att	få	jobb	som	studiemotiv.	De	betonar	starkare	att	de	
under	studietiden	fått	individuellt	stöd	från	lärarna,	förbättrat	sin	studieteknik	och	
ökat	sitt	samhällsengagemang.	Men	samtidigt	har	de	upplevt	mindre	påverkansmöj-
ligheter	i	studierna.	Ungefär	tio	procent	av	dem	uppger	också	att	de	under	tiden	på	
folkhögskolan	blivit	negativt	särbehandlade	på	grund	av	etnisk	tillhörighet,	religion	
eller annan trosuppfattning.

På	samma	sätt	som	när	det	gäller	deltagarna	med	funktionsnedsättning	hoppar	
dessa	deltagare	oftare	av	sina	studier	i	förtid,	är	oftare	arbetslösa	efter	studierna	och	
studerar	mer	sällan	vid	universitet	eller	högskola.

Folkbildningsanpassade deltagarundersökningar

Deltagarna	ser	inte	likadana	ut	inom	folkbildningen	som	inom	andra	utbildnings-
former.	Variationen	är	större	i	de	flesta	avseenden,	exempelvis	när	det	gäller	del-
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tagarnas	ålder,	och	deras	sociala,	etniska	och	kulturella	villkor.	Denna	blandade	
deltagargrupp	är	en	av	folkbildningens	starkaste	resurser.

Samtidigt	är	det	inte	en	deltagarpopulation	som	enkelt	låter	sig	studeras.	Alla	
vill	helt	enkelt	inte	bli	undersökta.	Jämförelsevis	många	har	svårt	att	besvara	skrift-
liga	enkäter.	Både	i	denna	folkhögskoledeltagarundersökning	och	i	tidigare	cirkel-
deltagarundersökningar	har	utvärderarna	haft	problem	med	låga	svarsfrekvenser	på	
de	enkäter	som	använts.	Ytterligare	andra	deltagare	kan	finna	det	problematiskt	att	
överhuvudtaget uttrycka sina erfarenheter i ord – på svenska.

Utvärderarna	fick	därför	i	uppdrag	att,	som	komplement	till	den	egentliga	del-
tagarundersökningen, analysera de metodproblem som man stöter på under studien 
och  formulera förslag på lösningar. Även en av de forskare som genomförde Folk-
bildningsrådets senast cirkeldeltagarundersökning har inbjudits att delta i denna 
diskussion.	Avsikten	är	att	utveckla	undersökningsmetoden	för	att	i	framtiden	kun-
na genomföra reellt folkbildningsanpassade deltagarundersökningar.

Folkbildningsrådet, 25 maj 2011

Britten Månsson-Wallin
Generalsekreterare
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Sammanfattning

I	den	här	utvärderingen	har	deltagare	i	folkhögskolan	varit	i	fokus.	Med	hjälp	av	
registerdata,	enkäter	och	fokusgruppsintervjuer	har	deras	erfarenheter	av	folkhög-
skolestudierna	undersökts.	Vilka	är	det	som	går	i	folkhögskolan	och	varför	har	de	
valt just folkhögskola? Hur uppfattar de sina studier och hur ser de på framtiden? 

Den	bild	som	har	framkommit	i	det	insamlade	materialet	är	att	de	flesta	delta-
garna	är	nöjda	med	folkhögskolan	och	med	sina	studier.	En	mycket	hög	andel	säger	
att	utbildningen	har	anpassats	efter	deras	personliga	villkor.	De	flesta	säger	också	att	
de	kan	påverka	studiernas	uppläggning	och	innehåll.	Att	studera	ihop	med	männis-
kor med olika bakgrund har många lyft fram som en av fördelarna med folkhögsko-
lan.	Den	långsamma	studietakten	och	närheten	till	lärarna	har	också	framkommit	
som viktiga aspekter.

Ungefär	80	procent	av	de	deltagare	som	svarat	på	enkäten	säger	att	folkhögskole-
studierna	har	gjort	att	de	känner	bättre	självförtroende,	ifrågasätter	mer	och	tar	fler	
initiativ	än	tidigare.	Denna	bild	framkommer	även	hos	flera	av	de	deltagare	som	har	
intervjuats.	Känslan	av	att	klara	av	utbildningen	är	viktig,	inte	minst	för	dem	som	
upplevt	sig	kränkta	och	misslyckade	tidigare	 i	andra	utbildningsformer.	Ungefär	
tre	fjärdedelar	av	deltagarna	upplever	–	i	hög	grad	eller	i	någon	mån	–	att	de	bli-
vit bättre	rustade	för	fortsatta	studier	och	för	arbetsmarknaden.	Ungefär	var	fjärde	
deltagare	som	förvärvsarbetade	vid	uppföljningstillfället	anser	att	folkhögskolestu-
dierna	helt	eller	till	stor	del	har	haft	betydelse	för	deras	arbete.	Knappt	hälften	svarar	
att studierna inte har haft någon betydelse.

Det	finns	inga	större	skillnader	mellan	män	och	kvinnor	i	enkätsvaren.	I	utvärde-
ringen	har	deltagare	med	funktionsnedsättning	och	deltagare	födda	utanför	Sverige	
särskilt	uppmärksammats.	Deltagare	med	och	utan	funktionsnedsättning	har	svarat	
förhållandevis	lika	på	de	flesta	frågorna	i	enkäterna.	Några	skillnader	finns	dock.	
Bland	de	deltagare	som	besvarade	enkäten	har	deltagare	med	funktionsnedsättning	
lägre	utbildningsnivå	innan	de	påbörjade	folkhögskolestudierna.	Vid	uppföljnings-
tillfället	utmärkte	sig	gruppen	deltagare	med	funktionsnedsättning	såtillvida	att	en	
större	andel	var	pensionerade,	sjukskrivna	och	arbetslösa.	En	lägre	andel	förvärvs-
arbetade	eller	studerade.	Endast	var	femte	deltagare	med	funktionsnedsättning	hade	
studerat på universitet eller högskola efter folkhögskolestudierna. 



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla?10

Inom folkhögskolan ryms olika utbildningar och inriktningar och deltagarnas 
erfarenheter	 av	 sin	 utbildning	 är	 sannolikt	 präglade	 av	 vilken	 typ	 av	 utbildning	
de	deltar	i	liksom	vilka	syften	de	har	med	sina	studier.	Deltagare	på	allmän	kurs	
studerar	främst	för	att	läsa	vidare	eller	för	att	öka	sina	chanser	på	arbetsmarknaden.	
Deltagare	födda	utanför	Norden	deltar	oftare	i	en	allmän	kurs	än	i	en	särskild.	På	
särskild	kurs	är	det	själva	kursinnehållet	som	är	motivet	för	de	flesta.	Den	tidigare	
utbildningsnivån	hos	deltagarna	är	högre	på	särskild	kurs	jämfört	med	allmän	kurs.

Kunskap	 om	deltagarnas	 erfarenheter	 av	 sina	 folkhögskolestudier	 är	 en	 vik-
tig	del	i	en	samlad	utvärdering	av	folkhögskolan.	Genom	att	göra	liknande	under-
sökningar	 vid	 återkommande	 tillfällen	 blir	 det	 möjligt	 att	 kartlägga	 eventuella	
förändringar	vad	gäller	folkhögskolans	betydelse	för	deltagarna.	Ett	viktigt	utveck-
lingsområde	är	att	skapa	förutsättningar	för	att	närmare	undersöka	vilken	roll	olika	
folkhögskoleutbildningar	spelar	för	olika	grupper	av	deltagare,	liksom	att	jämföra	
folkhögskolan med andra utbildningsformer.
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Summary

This evaluation is focused on folk high school participants. With the help of regis-
ter data, questionnaires and focus group interviews, their perceptions of folk high 
school studies have been studied. Who attends folk high school and why did they 
choose folk high school in particular? How do they feel about their studies and how 
do they view the future?

The view that has come forth in the materials gathered is that most of the parti-
cipants	are	satisfied	with	folk	high	school	and	their	studies.	A	very	high	proportion	
says that their education has been adjusted to their personal conditions. Most also 
say	that	they	can	influence	the	structure	and	content	of	their	studies.	Many	partici-
pants mention studying together with people of different backgrounds as one of the 
advantages of folk high school. The slow pace of study and close proximity to the 
teachers also came forth as important aspects for the participants.

Around 80 per cent of the participants who responded to the questionnaire say 
that	folk	high	school	studies	have	meant	that	they	feel	more	self	confident,	question	
things more and take more initiative than before. This view also comes forth among 
more of the participants who were interviewed. The feeling of being able to handle 
school is important, particularly for those who previously felt violated and like fai-
lures in other forms of school. Approximately three fourths of the participants feel, 
to some or a high extent, that they had been better equipped for continued studies 
and the labour market. Approximately one out of four participants who were gain-
fully employed at the time of the follow up feel that the folk high school studies 
were	of	absolute	or	partial	significance	to	their	work.	Barely	half	say	that	the	studies	
were	of	no	significance	to	their	work.

There are no major differences between men and women in the questionnai-
re responses. In the evaluation, particular attention was paid to participants with 
disabilities and participants born outside Sweden. Participants with and without 
functional disability responded relatively similarly to most of the questions in the 
questionnaire. However, there are some differences. Among the participants that 
responded to the questionnaire, participants with disabilities had a lower level of 
education before beginning folk high school studies. At the time of follow-up, the 
group of those with disabilities were distinct insofar as a larger proportion of them 
were retired, sick-listed or unemployed. A lower proportion of them were gainfully 
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employed	or	studying.	Only	one	out	of	five	participants	with	disabilities	had	studied	
at university after the folk high school studies. 

Folk high school encompasses various educational programmes and specialties 
and the participants’ perception of their education is probably affected by what 
type of education they are participating in as well as what the aim of their studies 
is. Participants in general courses mainly study to be able to continue studying or 
to increase their chances on the labour market. Participants born outside the Nordic 
region participate more often in a general course than in a special course. In special 
courses, the actual course content is the motive for most participants to take the 
course. The previous level of education among the participants is higher in special 
courses than in general courses.

Knowledge of the participants’ experiences of their folk high school studies is 
an important part of a collective evaluation of the folk high school. By conducting 
similar studies at recurring times, it becomes possible to map any changes with 
regard	to	the	significance	of	folk	high	school	to	the	participants.	An	important	area	
of development is creating conditions to more closely investigate what role various 
folk high school educational programmes play for different groups of participants, 
as well as comparing the folk high school with other forms of education.
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1. Inledning

En del i en samlad utvärdering av 
folkbildningen

Folkbildningsrådet	har	riksdagens	och	regeringens	uppdrag	att	följa	upp	och	utvär-
dera verksamheten vid folkhögskolor och studieförbund. I detta ligger att i kvalita-
tiva	och	kvantitativa	termer	följa,	beskriva	och	analysera	den	statsbidragsfinansie-
rade	verksamheten	(Prop.	2005/2006:192).	

Folkbildningsrådet	 har	 formulerat	 en	 nationell	 utvärderingsplan.	 (Folkbild-
ningsrådet,	2009)	De	nationella	utvärderingar	som	görs	ska	riktas	mot	statens	fyra	
syften	för	statsbidraget	till	folkbildningen	(se	vidare	kapitel	2).	Enskilda	folkhög-
skolor	eller	studieförbund	bedöms	inte.	De	nationella	utvärderingarna	genomförs	
i	femårscykler.	De	består	av	ett	antal	syftesinriktade	utvärderingar	och	så	kallade	
allmänna	utvärderingar.	Dessa	sammanfattas	sedan	under	det	femte	året	i	en	meta-
utvärdering	 som	också	 fungerar	 som	underlag	 för	 planering	 för	 den	kommande	
utvärderingscykeln.	

Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla? är	 en	 av	flera	
undersökningar som genomförs inom ramen för Folkbildningsrådets nationella ut-
värderingar	2010–2014.	

Studiens syften
Utvärderingen	har	fyra	övergripande	syften.	De	tre	första	handlar	om	folkhögskole-
deltagarna	och	deras	erfarenheter.	Dessa	innebär:

•	 att	visa	vilka	folkhögskoledeltagarna	är	i	demografiskt	avseende.
•	 att	spegla	deltagarnas	omedelbara	erfarenheter	av	den	utbildning	de	deltagit	

i, i relation till folkbildningens fyra syften.
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•	 att	undersöka	hur	deltagarna	uppfattar	folkhögskolestudiernas	betydelse	ett	
antal	år	efter	att	de	lämnat	folkhögskolan.

Det	fjärde	syftet	handlar	om	metodutveckling.	Folkbildningsrådet	planerar	att	med	
start	i	den	utvärdering	som	ägde	rum	under	2010	genomföra	regelbundna	folkhög-
skoledeltagarundersökningar.	Det	fjärde	syftet	med	denna	uppföljning	är:

•	 att	prova	ut	undersökningsinstrument	och	-metoder	som	kan	användas	i	fram-
tida, liknande studier.

Det	 fjärde	 syftet	med	utvärderingen	kommer	delvis	 att	 beröras	 i	 denna	 rapport.	
En	separat	rapport	som	enbart	handlar	om	metodfrågor	för	framtida	utvärderingar	
kommer att tas fram. 

Huvudfokus	i	utvärderingen	är	folkhögskoledeltagarnas	egna	beskrivningar	av	
sina folkhögskolestudier. Varför studerar man på folkhögskola, vilka mål har man 
och vad anser man att folkhögskolestudierna har gett? Vi undersöker med andra 
ord folkhögskolans betydelse för deltagarna. Vi undersöker inte vilken betydelse 
statens	stöd	till	folkhögskolan	haft	för	deltagarna.	Denna	distinktion	har	sin	grund	
i synen på folkhögskolan som en fri (och i förhållande till staten åtminstone delvis 
oberoende)	utbildningsform,	och	den	avspeglas	bland	annat	i	att	man	från	statens	
sida talar om att man satt upp syften med bidrag till folkbildningen (inte för folk-
bildningen	som	sådan).

Begreppsdefinitioner
I	 rapporten	 används	 begreppet	 deltagare	 för	 att	 definiera	 personer	 som	 deltar	 i	
folkhögskolans	kurser.	I	andra	skolformer	används	andra	termer,	som	till	exempel	
elever eller studenter. 

I	rapporten	görs	jämförelser	mellan	deltagare	som	är	födda	i	Sverige	och	delta-
gare	som	är	födda	utanför	Sverige.	I	enkäten	har	tre	kategorier	använts:	född	i	Sve-
rige,	född	i	Norden	(utom	Sverige)	och	född	utanför	Norden.	Eftersom	få	personer	
svarat	att	de	tillhör	den	andra	kategorin	görs	jämförelser	framförallt	mellan	delta-
gare	födda	i	Sverige	och	deltagare	födda	utanför	Norden.	I	de	fall	vi	hämtat	material	
från	 andra	 källor	 används	 ibland	 andra	 begrepp.	Det	 kan	handla	 om	 invandrare	
	eller	personer	med	utländsk	bakgrund.	Vi	hänvisar	till	respektive	ursprungskälla	för	
	exakta	definitioner	och	avgränsningar.	

I	 rapporten	skriver	vi	också	om	deltagare	med	funktionsnedsättning.	Formu-
leringen	är	hämtad	från	de	två	enkäter	som	har	genomförts	i	samband	med	utvär-
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deringen.	I	dessa	definierades	inte	begreppet.	Socialstyrelsens	terminologiråd1 har 
definierat	funktionsnedsättning	som	nedsättning	av	fysisk,	psykisk	eller	intellektu-
ell	funktionsförmåga.	De	skriver	vidare	att	en	funktionsnedsättning	kan	uppstå	till	
följd	av	en	sjukdom	eller	annat	tillstånd	eller	till	följd	av	en	medfödd	eller	förvär-
vad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av 
övergående	natur.	Begreppet	funktionshinder	har	definierats	som	den	begränsning	
en	funktionsnedsättning	innebär	för	en	person	i	relation	till	omgivningen.	De	två	
begreppen	är	således	inte	synonymer.		

Rapportens disposition 
Rapporten	är	indelad	i	sju	kapitel.	

1. Inledning. I rapportens första kapitel presenteras studiens syfte och fråge-
ställningar.	

2. Sammanhang och utgångspunkter beskriver dels folkhögskolan i dag och 
dels tidigare forskning om folkhögskolan.

3. Uppläggning och genomförande. I rapportens tredje kapitel presenteras 
studiens metod. 

Rapportens empiriska material redovisas i kapitel 4–7:
1. Vilka är deltagarna inom folkhögskolan? I det första resultatkapitlet be-

skriver	vi	vilka	folkhögskoledeltagarna	är	och	varför	de	valt	att	studera	på	
folkhögskola. 

2. Vilka är folkhögskolans omedelbara erfarenheter av sina folkhögskolestu-
dier? Här	beskrivs	deltagarnas	uppfattningar	om	studierna	på	kort	sikt.	

3. Vilken betydelse bedömer deltagarna att folkhögskolestudierna har/har 
haft för deras framtida möjligheter? I detta kapitel undersöks hur delta-
garna	ser	på	betydelse	för	deras	personliga	möjligheter	i	relation	till	själv-
förtroende och personlig utveckling, men också i förhållande till eventuellt 
förbättrade	möjligheter	att	få	ett	förvärvsarbete	eller	studera	vidare.

4. Analys och diskussion. I kapitel 7 knyter vi samman det empiriska mate-
rialet	och	diskuterar	det	i	relation	till	studiens	syfte	och	frågeställningar.

 

1 Se Socialstyrelsens hemsida: www.sos.se.
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2. Sammanhang och 
 utgångspunkter

Folkhögskolan – en organisatorisk form 
som inom sig rymmer flera olika inriktningar 
respektive utbildningar 

”På folkhögskola pluggar man lite mer på sina egna villkor. Och runtom-
kring pågår ofta ett intensivt kulturkalas.” 

Citatet	 ovan	 är	 hämtat	 från	 utbildningssajten	www.allastudier.se.	 I	 folkmun	 be-
skrivs	kanske	folkhögskolan	på	liknande	sätt	eller	med	andra	metaforer	–	ibland	
grundande på kunskap och ibland på förutfattade meningar. I beskrivningen nedan 
av folkhögskolan försöker vi framför allt redogöra för den brokighet som alla folk-
högskolor gemensamt skapar i system, logistik och möjligheter för folkhögskolans 
olika deltagare. För att skapa möjlighet för en folkbildande folkhögskola för olika 
människors	 behov	 av	bildning	och	utbildning,	 har	 folkhögskolan	 till	 uppgift	 att	
formulera	sin	egen	profil.	

De	första	folkhögskolorna	i	Sverige	startade	1868.	Tiden	har	gett	oss	150	folk-
högskolor	som	med	sina	filialer	är	lokaliserade	på	cirka	180	olika	platser	runt	om	
i	landet,	från	Malmfältens	folkhögskola	i	Kiruna	till	Östra	Grevie	folkhögskola	i	
Vellinge	söder	om	Malmö.	107	av	dessa	folkhögskolor	är	knutna	 till	olika	folk-
rörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolor drivs av 
landsting och regioner.

Folkhögskolan	 har	med	 sin	 självständighet	möjlighet	 att	 profilera	 sig.	 Profi-
ler	formuleras	av	skolornas	olika	huvudmän.	Bland	huvudmännen	finns	landsting	
och intresseorganisationer representerade. Folkhögskolornas inriktning och pro-
fil	präglas	av	olika	förhållningssätt,	 till	exempel	politik,	nykterhet	eller	 religion.	
Folkhögskolornas	huvudmän	är	fria	att	själva	bestämma	över	verksamheten	på	den	
enskilda folkhögskolan. I Folkbildningspropositionen från 1991 (1990/91:82, kap. 
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1)	framgår	dock	att	det	statliga	folkbildningsanslaget	inte	får	användas	till	kom-
mersiell verksamhet.

Svenska	folkhögskolor	har	en	verksamhet	som	kan	delas	in	i	allmän	kurs,	sär-
skild	kurs,	korta	kurser	och	kulturprogram.	Kursernas	längd	kan	variera	från	kurser	
på	 ett	 par	 dagar	upp	 till	fleråriga	yrkesutbildningar.	Vissa	deltagare	kan	behöva	
särskild	anpassning	i	sina	studier	på	grund	av	funktionsnedsättning	eller	språksvå-
righeter. 

Folkhögskolans	utbud	av	kurser	med	särskilda	inriktningar	kan	vara	rena	yrkes-
utbildningar såsom journalist eller utbildning av tolkar alternativt korta och långa 
kurser med olika estetiska eller andra personlighetsutvecklande kurser. För att vara 
berättigad	till	statsbidrag	ska	en	folkhögskolas	verksamhet	svara	mot	statens	syften	
med statsbidraget och uppfylla de statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet be-
slutat om. Till exempel ska undervisningen vara avgiftsfri och minst 15 procent av 
verksamheten	ska	utgöras	av	allmän	kurs.

Allmän	kurs	är	en	behörighetsgivande	utbildning	på	grundskole-	eller	gymna-
sienivå.	Allmänna	kurser	har	ett	brett	urval	av	ämnen,	däribland	kärnämnen.	Spe-
cialinriktning	är	också	möjlig	upp	till	halva	kurstiden.	Det	finns	exempelvis	allmän	
kurs	för	deltagare	som	har	läs-	och	skrivsvårigheter,	behov	av	svenska	som	andra-
språk	eller	är	döva.	Dessa	allmänna	kurser	kan	också	ha	en	inriktning	mot	estetiska,	
samhällsvetenskapliga,	natur	orienterande	eller	andra	ämnesområden.

Folkhögskolan	ger	inte	betyg	på	samma	sätt	som	till	exempel	gymnasieskolan	
eller	Komvux.	Man	har	ett	eget	bedömningssystem	som	innebär	att	deltagaren	inte	
får	betyg	i	enskilda	ämnen.	Istället	kan	deltagare	på	allmän	kurs	få	ett	studieom-
döme	 som	 är	 en	 sammanfattande	 bedömning	 av	 studieförmågan.	 Bedömningen	
görs	gemensamt	av	de	lärare	som	undervisat	på	kursen.	Vid	bedömningen	beaktas	
följande faktorer:

•	 Kunskaper	och	färdigheter	och	utveckling	av	dessa.
•	 Förmåga	till	analys,	bearbetning	och	överblick.
•	 Ambition,	uthållighet	och	förmåga	att	organisera	studier.
•	 Social	förmåga.

Folkhögskolan	använder	 en	 fyrgradig	 skala	där	omdömet	1	 innebär	mindre	god	
studieförmåga	och	4	innebär	utmärkt	studieförmåga.	Genomsnittet	på	varje	enskild	
skola	ska	varje	läsår	ligga	på	2,7	(+/-	5	procent)	(Folkbildningsrådet,	2001).	Stude-
rande	med	grundläggande	behörighet	och	studieomdömen	från	folkhögskola	utgör	
en	särskild	urvalsgrupp	vid	ansökningar	till	högskolan.	

Vissa	av	folkhögskolans	yrkesutbildningar	kan	ge	högskolepoäng	(hp).	Det	kan	
variera från att en deltagare på en tvåårig dramapedagogutbildning i efterhand kan 
ansöka om att den genomförda kursen valideras till motsvarande 120 hp, alternativt 
att en deltagare på dövblind- och teckenspråkstolkutbildning på fyra år kan söka 
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för att få tentera en 60 hp-kurs som ligger under utbildningens gång. I båda fallen 
finns	ett	formellt	samarbete	med	en	högskola	eller	ett	universitet.	Högskolepoäng	
utfärdas	alltid	av	ett	universitet	eller	en	högskola.

I	folkhögskolans	regi	bedrivs	även	uppdragsutbildningar	åt	andra	institutioner	
och	myndigheter.	De	väljer	att	förlägga	sina	utbildningar	på	folkhögskolan	för	att	
utbildningen ska drivas i en folkbildande miljö, till exempel landstinget som  köper 
rehabiliteringskurser	 för	 deltagare	med	 förvärvade	 hjärnskador	 eller	 kommuner	
som köper deltagarplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden eller ut-
bildningssystemet.	 Specialpedagogiska	 skolmyndigheten	 (SPSM)	 fördelar	 olika	
bidrag	till	folkhögskolan	för	att	underlätta	för	personer	med	funktionsnedsättning.

Folkhögskolorna	är	lokaliserade	runt	om	i	landet.	Vissa	skolor	är	placerade	cen-
tralt	i	tätorter	och	andra	en	bit	utanför.	Vissa	folkhögskolor	erbjuder	internat	där	
deltagare har möjlighet att under sin studietid få helpension. Några folkhögsko-
lor bedriver uppdragsutbildning och konferensverksamhet parallellt med folkbild-
ningsverksamheten. 

Om behovet av en referensram 
I	denna	undersökning	kommer	vi	att	sammanställa	ett	omfattande	empiriskt	mate-
rial om folkhögskoledeltagarna och deras erfarenheter av folkhögskoleutbildning-
en.	Frågan	är	vad	detta	material	ska	jämföras	med?	Det	är	en	viktig	fråga,	och	hur	
den	besvaras	är	i	hög	grad	styrande	för	utvärderingens	utformning.	För	att	reda	ut	
denna fråga kan man urskilja ett antal principiellt olika alternativ.

Till att börja med framstår det som rimligt att relatera resultaten till de mål eller 
syften som satts upp för verksamheten.	Det	är	dock	många	gånger	svårt	att	mäta	
måluppfyllelse, framför allt för att målen för verksamheten kan vara vagt formu-
lerade	och/eller	svåra	att	operationalisera.	I	praktiken	är	man	därför	många	gånger	
hänvisad	till	att	försöka	göra	indirekta	uppskattningar	av	en	verksamhets	målupp-
fyllelse.	Detta	är	i	hög	grad	relevant	inom	detta	område,	i	och	med	att	de	syften	som	
satts	upp	för	statens	stöd	till	folkbildningen	i	hög	grad	är	av	övergripande	karaktär.

Ett	annat	alternativ	är	att	jämföra	folkhögskolan	med	andra utbildningsformer. 
Det	förutsätter	dock	att	det	finns	jämförbara	data,	såväl	för	folkhögskolans	verk-
samhet	som	för	de	andra	utbildningsformer	som	den	ska	jämföras	med	–	något	som	
i	praktiken	sällan	är	fallet.	Det	är	regel	snarare	än	undantag	att	olika	utbildnings-
former	 följs	upp	och	utvärderas	 för	sig,	och	som	en	 följd	av	det	har	man	också	
utvecklat	 olika	 tillvägagångssätt	 för	 utvärderingarna	 av	olika	 utbildningsformer.	
Och	i	den	mån	enkätfrågor	etc.	formuleras	olika	blir	det	förstås	svårt	att	jämföra	
resultaten från dessa.
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Ett	 tredje	alternativ	är	att	göra	 jämförelser	över tid, eller mellan olika (typer 
av) folkhögskolor.	I	detta	fall	handlar	det	med	andra	ord	om	en	form	av	intern	jäm-
förelse,	då	man	undersöker	hur	en	verksamhet	förändras	över	tiden	och/eller	då	man	
jämför	olika	folkhögskolor	med	varandra.	Även	detta	förutsätter	att	man	använder	
ett	likartat	tillvägagångssätt	och	enhetliga	begrepp	så	att	jämförelser	–	över	tid	och/
eller mellan olika folkhögskolor – blir möjliga.

På	samma	sätt	som	vart	och	ett	av	dessa	alternativ	har	sina	för-	respektive	nack-
delar,	är	de	olika	alternativen	förenade	med	olika	former	av	metodproblem.	Vilken	
referensram	undersökningsresultaten	skall	ställas	mot	handlar	ytterst	om	vilka	frå-
geställningar	som	är	aktuella.	Om	man	är	intresserad	av	en	verksamhets	målupp-
fyllelse	–	”om	verksamheten	är	tillräckligt	bra”	–	är	det	förstås	nödvändigt	att	utgå	
från	de	mål	som	satts	upp	för	verksamheten	och	att	jämföra	resultaten	mot	dessa.	
Men	om	det	av	olika	skäl	(till	exempel	på	grund	av	att	målen	inte	är	entydiga	och/
eller	att	det	är	svårt	att	mäta	dem)	är	svårt	att	göra	på	detta,	kan	det	vara	mer	rea-
listiskt	att	jämföra	olika	verksamheters	resultat	och/eller	hur	dessa	utvecklas	över	
tiden.	Oavsett	vilket	är	det	viktigt	att	man	är	medveten	om	vilken	referensram	man	
använder	för	att	värdera	resultaten.

I	praktiken	är	det	också	så	att	man	i	det	konkreta	utvärderingsarbetet	många	
gånger	använder	en	kombination	av	jämförelser.	Detta	kan	också	vara	ett	sätt	att	
söka	kompensera	för	eventuella	begränsningar	när	det	gäller	att	genomföra	en	jäm-
förande	undersökning	av	det	slag	som	framstår	som	mest	angeläget.

Föreliggande	studie	är	en	del	av	en	samlad	utvärdering	av	folkbildningen,	och	
inom	ramen	för	denna	samlade	utvärdering	är	det	naturligt	att	relatera	resultaten	
till	målen	för	statens	stöd	till	folkbildningen.	Folkhögskoledeltagare	2010	är	dock	
endast	en	av	flera	delstudier	vilket	innebär	att	vi	inom	ramen	för	denna	studie	inte	
ser	som	vår	primära	uppgift	att	relatera	våra	empiriska	resultat	till	några	explicita	
mål	 för	verksamheten.	Däremot	 framstår	de	andra	 formerna	av	 jämförelser	 som	
nämnts	ovan	som	mer	relevanta:	genom	att	jämföra	gruppen	folkhögskoledeltagare	
(och	deras	erfarenheter	av	sin	utbildning	vid	 folkhögskolan)	med	andra	grupper	
av	studerande	är	det	möjligt	att	värdera	folkhögskolans	betydelse,	och	vi	kommer	
därför	–	så	långt	möjligt	–	att	försöka	ställa	våra	resultat	i	relation	till	vad	vi	vet	om	
andra	utbildningsformer	och	dess	betydelse:	genom	att	jämföra	våra	resultat	med	
dem	som	framkommit	i	tidigare	studier	(och	genom	att	lägga	grunden	för	framtida	
jämförelser)	är	det	möjligt	att	identifiera	förändringar	när	det	gäller	folkhögskolans	
betydelse.	Genom	att,	så	långt	möjligt,	försöka	uppmärksamma	skillnader	mellan	
olika	(typer	av)	folkhögskolor,	är	det	möjligt	att	lyfta	fram	faktorer	som	har	bety-
delse för deltagarna.

Det	fjärde	av	de	delsyften	som	angivits	för	vår	undersökning	är	att	”prova	ut	
undersökningsinstrument	 och	 -metoder	 som	 kan	 användas	 i	 framtida,	 liknande	
studier”.	Förutom	att	 det	 innebär	 att	 vi	 ska	 försöka	 arbeta	 fram	 frågeställningar	
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respektive	metoder	som	ska	kunna	användas	i	kommande	undersökningar,	handlar	
det om att de empiriska data vi redovisar ska kunna ligga till grund för kommande 
jämförelser.	Det	innebär	att	vi	i	vårt	arbete	också	har	att	blicka	framåt,	och	se	till	hur	
vi	kan	bidra	till	att	skapa	bästa	möjliga	förutsättningar	för	framtida	undersökningar	
av detta slag.

För	att	göra	detta	är	det	emellertid	nödvändigt	att	blicka	bakåt,	mot	de	tidigare	
studier	och	den	tidigare	forskning	som	genomförts.	Dels	för	att	den	(trots	det	ovan	
sagda)	ger	vissa	möjligheter	till	jämförelser	som	det	är	rimligt	att	utnyttja.	Dels	–	
och	framför	allt	–	för	att	vi	kan	använda	resultaten	från	tidigare	forskning	för	att	
precisera	 och	 fördjupa	de	 frågeställningar	 vi	 kommer	 att	 arbeta	med	 i	 vår	 egen	
undersökning.

Tidigare forskning om folkhögskolan
Det	 finns	 en	 förhållandevis	 omfattande	 forskning	 om	 folkhögskolan.	 Inte	minst	
finns	 en	 betydande	 forskning	 om	 dess	 historiska	 utveckling	 (se	 till	 exempel	
Gustavs	son,	1991;	Runesdotter,	2010),	men	även	frågorna	om	folkhögskolans	ställ-
ning	inom	utbildnings	väsendet	och	om	folkhögskolans	(eventuella)	särdrag	när	det	
gäller	organisation	och	arbetsformer	har	ägnats	betydande	uppmärksamhet	(se	till	
exempel	Berndtsson,	2000).	Forskningen	om	folkhögskolestudiernas	betydelse	för	
deltagarna	har	framför	allt	varit	kvalitativt	inriktad	(se	till	exempel	Paldanius,	2003;	
ett	märkbart	undantag	utgörs	av	Jonsson	&	Gähler,	1995).

I	detta	sammanhang	är	målsättningen	inte	att	redovisa	någon	fullständig	bild	av	
forskningen	om	folkhögskolan	(en	aktuell	översikt	återfinns	i	Runesdotter,	2010,	
kapitel	2).	Istället	kommer	vi	att	begränsa	oss	till	ett	mindre	antal	studier	vilka	kom-
mer	att	utgöra	underlag	för	att	urskilja	ett	antal	viktiga	teman.	Dessa	kommer	senare	
att	utgöra	en	utgångspunkt	då	vi	söker	precisera,	och	fördjupa	de	frågeställningar	vi	
ska	besvara.	Genom	att	på	detta	sätt	relatera	vår	undersökning	till	ett	bredare	sam-
manhang	blir	det	också	lättare	–	och	mer	intressant	–	att	tolka	de	empiriska	resultat	
som kommer att presenteras.
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Folkhögskolan i jämförelse med andra 
utbildningsformer 

Som utgångspunkt för projektet Folkhögskolans praxis i förändring gör Bernt 
	Gustavsson	(opublicerad)	en	översiktlig	beskrivning	av	folkhögskolans	utveckling	
under de senaste åren. I denna beskriver han hur

[folkhögskolan] fram till 1980-talet [hade] en självklar ställning och utveck-
lades i relation till det övriga utbildningssystemet. Skolformen kan sägas 
ha två ben, det ena stående i vuxenutbildningen som formellt behörighets-
givande och det andra i folkrörelsebaserad folkbildning. Denna kombi-
nation har varit utmärkande för folkhögskolan i Sverige. Från och med 
1980-talet har skolformen genomgått förändringar. Den blev föremål för 
utredningar, omorganisationer, nya kurser och rekrytering av nya grupper. 
Styrningen av folkhögskolan skedde från och med 1991 av folkbildningens 
eget råd samtidigt som målstyrning infördes. Informationstekniken gjorde 
sitt inträde. Den jämlikhets strävan som tidigare oftast formulerades i ter-
mer av klass, uttrycks nu i termer av prioriterade grupper, invandrare, 
korttidsutbildade och funktionshindrade. Kvinnofolkhögskolor startades 
tidigare som ett svar på folkhögskolans patriarkaliska tradition. Det ut-
märkande för landets cirka 150 folkhögskolor är dess variationsrikedom. 
Skolorna formulerar sin profil, bildningssyn och pedagogik ideologiskt. 
De utvecklas åt olika håll. Några anpassar sig till förändringar i vuxen-
utbildning och gymnasieskola, andra startar estetiska kurser, eller andra 
specialkurser. Ytterligare andra deltar i arbetsmarknadsåtgärder såsom 
kunskapslyftet och etablerandet av lärcentra eller genomför gymnasieut-
bildningar på uppdrag av kommuner. Det som tidigare varit folkhögsko-
lans signum, den allmänna kursen, får sällskap av ett rikt utbud av både 
längre och kortare kurser med högst olika inriktning.

Lägg	märke	 till	 Gustavssons	 utgångspunkt	 då	 han	 ska	 beskriva	 folkhögskolans	
ställning	respektive	utveckling	–	nämligen	folkhögskolans	relation	till	det	övriga	
utbildningssystemet.	Detta	perspektiv	är	i	själva	verket	långt	ifrån	unikt.	Tvärtom	
verkar det som om frågan om folkhögskolans relation till övriga utbildningsformer 
varit ett återkommande tema under åtminstone de senaste 50 åren. Så skrev till 
exempel Melvin Bergman i Dagens Nyheter den 4 juli 1958, med anledning av 
farhågorna	att	 folkhögskolan	 inte	 längre	 skulle	ha	någon	uppgift	 att	 fylla	 sedan	
enhetsskolan	införts,	att	den	–	just	genom	sin	särart	–	skulle	komma	att	överleva	
även	detta	systemskifte:
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[Jag] menar att det är alldeles för litet observerat att det aldrig gått  eller 
går att infoga folkhögskolan i raden av andra skolformer. Sådan är den 
nämligen. Den lever med mer intensitet och mer levande intresse än andra 
skolformer i samhällets mitt, och ändå har den inte försvurit sig att bli 
dess handgångne tjänare som andra skolformer. Den utbildar inte, den 
meddelar ingen examen, den har inga färdiga fullständiga kursplaner, 
dess stadga nöjer sig med att räkna upp några centrala ”ämnen”, som 
den skall ägna sig åt, men annars är fältet mycket vitt och öppet.

I Folkbildningens särart som fenomen och problem pekar	Sundgren	(2003)	inled-
ningsvis	på	att	föreställningen	om	folkbildningens	särart	historiskt	spelat	stor	roll	
för	diskussionen	om	folkhögskolans	uppgift	och	villkor,	men	också	att	det	är	en	
föreställning	som	än	i	dag	har	många	förespråkare.	Vidare	pekar	han	på	hur	histo-
rieskrivningen	ofta	använts	för	att	underbygga	föreställningen	om	folkbildningens	
speciella	ställning:

Jag menar att vi kan se hur historien inte sällan framställs som en gyllene 
tid där t.ex. människor av egen fri vilja kom samman, organiserade sig, 
studerande och samordnade sina handlingar i syfte att förändra samhäl-
let. Alternativt skrivs historien med betoning på den enskildes eller kollek-
tivets sökande efter mening, som en bildningsresa mot det okända och åter. 
Sättet att skriva folkbildningens historia bildar en betydelsefull bakgrund 
till talet om folkbildningens särart. (a.a. sid. 22)

Vi	kommer	att	återkomma	till	diskussionen	om	folkbildningens	särart	i	det	följande	
avsnittet. Innan dess ska vi dock, med utgångspunkt från forskningen på området, 
något mer utförligt diskutera folkhögskolan utifrån dess mål, arbetsformer respek-
tive deltagare.

En utbildningsform med särskilda mål?

Staten	har	angivit	fyra	syften	med	statsbidragen	till	folkbildningen.	Dessa	fyra	är
•	 att	stödja	verksamhet	som	bidrar	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin,
•	 att	bidra	till	att	göra	det	möjligt	för	människor	att	påverka	sin	livssituation	

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

ningsnivån	i	samhället	och
•	 att	bidra	till	att	bredda	intresset	för	och	delaktigheten	i	kulturlivet.
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Dessa	syften	knyter	i	flera	avseenden	an	till	de	målsättningar	som	brukar	anges	för	
övriga	delar	av	det	svenska	utbildningssystemet,	men	det	är	ändå	möjligt	att	hävda	
att	syftena	för	folkhögskolan	(som	en	del	av	folkbildningen)	särskiljer	sig.	När	riks-
dagen 2000 beslutade om det övergripande målet för utbildningspolitiken (vilket 
fortfarande	2010	är	den	målformulering	regeringen	hänvisar	till)	angavs	att	”Sve-
rige	ska	vara	en	ledande	kunskapsnation	som	präglas	av	utbildning	av	hög	kvalitet	
och	livslångt	lärande	för	tillväxt	och	rättvisa”	(prop.	2000/01:1,	bet.	2000/01:UbU1,	
rskr.	2000/01:99).

Utbildningspolitiken	har	som	mål	att	bidra	såväl	 till	 tillväxt	som	till	rättvisa.	
Statens syften för folkhögskolan handlar mer om att utveckla demokratin, att bidra 
till	att	utjämna	utbildningsklyftor	och	om	att	stärka	delaktigheten	i	kulturlivet.	Det	
innebär	att	detta	är	aspekter	av	folkhögskolan	som	är	viktiga	att	beakta	inom	ramen	
för	en	utvärdering.

En utbildningsform med särskilda arbetsformer?

I	flera	sammanhang	–	och	inte	minst	då	man	söker	argumentera	för	att	folkhögsko-
lan	verkligen	har	en	särart,	att	dess	verksamhet	skiljer	sig	från	andra	utbildnings-
former		–	 	är	det	vanligt	att	man	lyfter	 fram	arbetsformerna inom folkhögskolan 
som	det	särskiljande.	Det	faktum	att	studierna	är	upplagda	på	ett	annat	sätt	påverkar	
också,	hävdar	man,	relationerna	mellan	lärare	och	elever,	liksom	arbetsklimatet	i	
undervisningsgruppen	och	vid	skolan.	Inte	sällan	lyfter	man	också	fram	folkhög-
skolans	frihet	som	en	förutsättning	för	elever	och	lärare	att	tillsammans	lägga	upp	
arbetet	på	ett	mer	utmanande	sätt.

I	 en	 delstudie	 inom	 ramen	 för	 Statens	 utvärdering	 av	 folkbildningen	 2004	
	genomförde	Sam	Paldanius	(2003)	en	undersökning	av	hur	ett	antal	folkhögskole-
deltagare i efterhand beskrev sina studier vid folkhögskola. Resultaten ger en detalj-
rik bild av hur deltagarna uppfattade sina studier, och han sammanfattar det som 
framstod	som	karaktäristiskt	för	studierna	vid	folkhögskola	i	följande	punkter	(sid.	
129	och	framåt):

•	 lokalisationen	–	den	inhägnade	upplevelsen
•	 den	långsamma	studietakten
•	 bemötandet	från	lärargruppen
•	 glädjen	i	att	odla	ett	intresse	på	heltid
•	 det	intensiva	umgänget	med	andra
•	 det	är	inte	Komvux

När	deltagarna	talade	om	en ”inhägnad” upplevelse, menade de att studiemiljön, 
den	sociala	situationen	och	(i	viss	mening)	det	fysiska	rummet	var	avgränsat	från	
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den	omgivande	”verkligheten”.	Det	innebar	att	folkhögskolan	utgjorde	ett	”frirum”,	
vilket i sin tur innebar att den kunde erbjuda annorlunda och vidare möjligheter, 
jämfört	med	en	tidigare	vardagssituation	där	snarare	begränsningarna	och	hindren	
var mer påtagliga. 

Ett återkommande tema i deltagarnas beskrivningar av studierna vid folkhög-
skolan var den långsamma studietakten.	Oavsett	om	man	värderade	denna	positivt	
(så	att	den	gjorde	det	möjligt	för	de	studerande	att	följa	undervisningen	på	ett	bättre	
sätt)	eller	negativt	(så	att	man	inte	utnyttjade	tiden	på	bästa	sätt),	fanns	en	samstäm-
mighet	när	det	gällde	att	beskriva	undervisningen	på	detta	sätt.	Och	även	att	man	
uppfattade	att	det	var	uttryck	för	en	genomtänkt	hållning	–	att	man	från	folkhög-
skolans	sida	på	detta	sätt	ville	ge	utrymme	för	reflektion,	samtal	och	diskussioner.

Många av dem som deltog i undersökningen underströk betydelsen av bemötan-
det från lärargruppen. Flera återkom till betydelsen av engagerade och entusias-
tiska	lärare,	och	man	lyfte	också	fram	lärarnas	betydelse	för	att	skapa	ett	bra	klimat	
vid skolan.

Framför	allt	bland	dem	som	läste	olika	specialkurser	var	det	många	som	lyfte	
fram betydelsen av möjligheten att fördjupa sig i ett intresseområde som en viktig 
del	i	erfarenheterna	av	att	studera	vid	folkhögskolan.	Men	även	bland	andra	vid	till	
exempel	den	allmänna	kursen	var	det	flera	som	betonade	att	studierna	vid	folkhög-
skolan	gett	dem	större	möjligheter	(jämfört	med	andra	studieformer)	att	fördjupa	
sig inom områden de haft intresse av.

Samtliga deltagare återkom till betydelsen av det intensiva umgänget med andra 
i anslutning till folkhögskolestudierna.

Det handlar om möten med människor som de kan identifiera sig med och 
möten med människor som är mycket olika dem. Det intensiva umgänget 
under en period i deras liv upplevs av flera som överväldigande. (Palda-
nius,	sid.	135)

Slutligen	 beskrev	flera	 av	 informanterna	 i	 Paldanius	 studie	 sina	 erfarenheter	 av	
studier vid folkhögskolan med utgångspunkt från en indirekt jämförelse med Kom-
vux.	I	dessa	fall	lyfte	man	bl.a.	fram	att	man	vid	folkhögskolan	i	väsentligt	högre	
grad	arbetade	tillsammans	(jämfört	med	Komvux	där	studierna	var	mer	individuellt	
upplagda),	men	också	att	det	fanns	en	särskild	anda,	en	”folkhögskolemässighet”	
som saknades vid Komvux.

Detta	är	aspekter	av	folkhögskolans	betydelse	för	deltagarna	som	framstår	som	
viktiga	att	belysa	i	utvärderingen;	är	detta	erfarenheter	fortfarande	aktuella,	och	är	
de relevanta för olika grupper av deltagare?

Varje	år	avsätter	Folkbildningsrådet	cirka	tio	procent	av	statsbidraget	för	folk-
högskolornas	 insatser	 till	deltagare	med	 funktionsnedsättning	eller	med	brister	 i	
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svenska	språket.	Mot	denna	bakgrund	framstår	det	som	viktigt	att	i	en	utvärdering	
av	folkhögskolan	belysa	 i	vilken	mån	folkhögskolan	 i	praktiken	är	ett	alternativ	
för	grupper	som	har	svårt	att	hävda	sig	inom	andra	skolformer,	och	vilka	erfaren-
heter	dessa	deltagare	har	av	sina	folkhögskolestudier.	När	det	gäller	personer	med	
funktionsnedsättning	har	detta	undersökts	i	ett	antal	studier	(se	nedan),	men	när	det	
gäller	andra	grupper	är	kunskapen	mer	begränsad.

En utbildningsform med särskilda deltagare? 

Vi har tidigare pekat på att det i syftena för statsbidragen för folkbildningen anges 
att	dessa	ska	”bidra	till	att	utjämna	utbildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	ut-
bildningsnivån	i	samhället”.	Historiskt	har	folkhögskolan	också	haft	en	viktig	upp-
gift	i	att	erbjuda	möjligheter	till	utbildning	för	de	som	inte	förmått	hävda	sig	i	det	
reguljära	utbildningssystemet.	

Folkhögskolan	spelar	än	i	dag	en	viktig	roll	i	detta	avseende.	Av	folkhögskolans	
deltagare	har	42	procent	–	och	75	procent	på	den	allmänna	kursen	–	inte	fullgjort	
tvåårigt	gymnasium	(motsvarande	 siffra	 för	befolkningen	 som	helhet	 är	26	pro-
cent).	Endast	elva	procent	(jämfört	med	befolkningen	som	helhet)	har	eftergymna-
sial	utbildning	(Folkbildningsrådet,	2011).

Som	bland	annat	Bernt	Gustavsson	påpekar	(Gustavsson,	opublicerad)	har	den	
jämlikhetssträvan	som	tidigare	formulerades	i	termer	av	klass,	under	senare	år	sna-
rare kommit att uttryckas i termer av ”prioriterade grupper” – vilket också inbegri-
per	bland	annat	invandrare	och	personer	med	funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättning i folkhögskolan 
I början av 2000-talet publicerade Folkbildningsrådet en studie av hur deltagare 
med	funktionsnedsättning	uppfattar	sina	studier	(Holmström,	2000).	Studien	base-
ras	på	intervjuer	med	tio	deltagare	med	olika	typer	av	funktionsnedsättningar.	Sju	
personer	går	allmän	kurs	och	tre	går	på	särskilda	kurser	för	personer	med	liknande	
funktionsnedsättningar.	Deltagarna	är	väldigt	positiva	till	sina	folkhögskolestudier.	
Holmström	skriver	att	den	positiva	bilden	som	ges	av	folkhögskolan	hänger	sam-
man	med	att	deras	förväntningar	har	förändrats.	De	har	blivit	äldre,	man	har	”mog-
nat” och valt att studera av egen fri vilja. Flera av de intervjuade hade negativa 
erfarenheter	av	grund-	eller	gymnasieskolan	där	de	blivit	mobbade.	

Deltagarna	saknar	nästan	helt	kritiska	synpunkter	på	utbildningen.	Holmström	
menar	att	detta	kan	ha	sin	grund	i	att	de	jämför	utbildningen	med	tidigare,	negativa	
upplevelser och att det skulle kunna ha lett till att försöka påverka sin studiesitua-
tion ”helt enkelt inte verkar vara något som man förknippar med utbildning” (a.a. 
sid	37).	I	de	få	beskrivningar	av	delaktighet	som	gavs	hänvisade	deltagarna	till	att	
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de	hade	goda	och	nära	relationer	med	sina	lärare	och	att	de	kunde	vända	sig	till	dem	
om det skulle vara någonting. 

Specialpedagogiska	skolmyndigheten	(SPSM)	har	gjort	en	särskild	rapport	som	
handlar	om	folkhögskoledeltagare	med	funktionsnedsättningar	(Grausne,	2009).	I	
rapporten	redovisas	svaren	från	deltagare	med	funktionsnedsättningar	som	svarat	
på	den	enkätundersökning	som	ett	70-tal	 folkhögskolor	genomför	under	namnet	
FB-kvalitet.	Genomgående	i	rapporten	är	det	endast	små	skillnader	mellan	vad	per-
soner	med	funktionshinder	svarat	i	jämförelse	med	övriga.	De	flesta	uppger	att	de	
gått	på	folkhögskola	för	att	få	behörighet	till	fortsatta	studier	(25	procent)	eller	för	
sin	personliga	utveckling	(33	procent).	Deltagarna	är	nöjda	med	sin	utbildning.	De	
allra	flesta	anser	att	de	har	fått	de	kunskaper	de	trodde	att	de	skulle	få	och	de	svarar	
att	studierna	varit	meningsfulla.	Många	anser	också	att	de	har	fått	bättre	självförtro-
ende,	bättre	möjlighet	att	studera	vidare	och	bättre	möjligheter	i	arbetslivet	(a.a.).

Folkbildningens särart – essentiell eller 
konstruerad? 

I	det	föregående	avsnittet	berörde	vi	kort	den	kritiska	diskussion	Sundgren	(2003)	
fört	kring	folkbildningens	(eventuella)	särart.	Det	är	en,	i	detta	sammanhang,	viktig	
diskussion,	inte	minst	som	han	hävdar	att	det	finns	lite	–	om	ens	något	–	empiriskt	
stöd	för	denna	föreställning.	Till	att	börja	med	granskar	Sundgren	olika	måldoku-
ment för folkbildningen, hur olika aktörer inom folkbildningen formulerat sin syn 
på denna tillsammans med antal mer övergripande historieskrivningar om folk-
bildningens	 betydelse	 för	 den	 svenska	 samhällsutvecklingen	 under	 (1800-	 och)	
1900-talet,	och	han	konstaterar	kort	 (sid.	43)	att	”det	 inte	går	att	ur	dessa	 texter	
extrahera	en	entydig	folkbildningshistoria,	än	mindre	går	det	att	på	basis	av	dem	
formulera	en	entydig	särart.”

Därefter	 redogör	Sundgren	 (sid.	44	och	 framåt)	 för	vad	han	kallar	”ett	 antal	
domi	nerande	 folkbildningsdiskurser”,	 vilka	 utgör	 de	 dominerande	 sätten	 att	 be-
skriva och framhålla folkbildningen. En av dessa omfattar talet om demokratifunk-
tion och kulturbidraget, en omfattar bildningssyn, folkbildaretos och existenspro-
blematik och en utgår från folkbildningens pedagogik och didaktik. (Förutom dessa 
diskuterar	Sundgren	ett	antal	diskurser	som	han	menar	är	mer	”antydda”	än	fullt	
utvecklade,	 liksom	han	 beskriver	 ett	 antal	mindre	 väl	 utvecklade	 oppositionella	
diskurser,	så	kallade	motdiskurser.)
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Mot	bakgrund	 av	 denna	 genomgång	menar	Sundgren	 att	 föreställningen	om	
folkbildningens	särart	endast	i	begränsad	utsträckning	svarar	mot	att	folkbildningen	
skulle vara någon essentiellt annorlunda verksamhet – utan att det rör sig om en 
konstruktion,	en	föreställd	gemenskap.

Finns det då verkligen inte handlingar eller åtminstone några villkor 
som låter sig identifieras som specifikt folkbildningsmässiga? /.../ (Vi) har 
 ytterst få indikationer på att det mer generellt skulle förhålla sig så. ( a.a. 
sid.	71–72)	

Det	är	inte	vår	uppgift	att	fördjupa	oss	ytterligare	i	frågan	om	olika	folkbildnings-
diskurser.	Men,	 den	 slutsats	Sundgren	 formulerat	 utgör	 ändå	 en	viktig	 utgångs-
punkt.	Den	pekar	på	att	det	är	nödvändigt	att	inte	ta	diskussionen	om	folkbildning-
ens	 särart	 som	en	 självklar	utgångspunkt	då	man	 ska	undersöka	 folkhögskolans	
innebörd	och	betydelse	–	helt	enkelt	för	att	man	därmed	riskerar	ta	för	givet	det	
som ska undersökas. 

Sundgren	 lyfter	emellertid	också	 fram	det	 faktum	att	det	finns	ett	 stort	antal	
utvärderingar	och	rapporter,	i	vilka	deltagarna	redovisar	starkt	positiva	utsagor	om	
verksamheten vid folkhögskolorna och i studiecirklarna. Och han argumenterar för 
att	det	är	viktigt	att	undersöka	vilka	faktorer	som	kan	förklara	dessa:

Hur ska vi förklara dem om särarten bara finns i talet om folkbildningen 
och inte i verksamheten som sådan? Den kvarstående paradoxen är alltså 
den mellan bristen på evidens för en reell särart och deltagarnas till-
fredsställelse med verksamheten. En tillfredsställelse som förefaller vara 
märkbart större än den som elever i skolan eller studenter i högskolan ger 
uttryck för när de värderar sina studier. (a.a. sid. 72)

Sundgren	(2003)	formulerar	en	förklaring	som	innebär	att	även	om	det	inte	finns	nå-
gon	bestämd	särart	som	kan	beläggas	i	verksamheterna	så	bidrar	de	omständigheter	
som inramar studierna till den positiva upplevelsen hos deltagarna. Att friheten och 
frivilligheten	inte	primärt	handlar	om	att	verksamheten	skulle	vara	organiserad	på	
något	speciellt	sätt,	utan	mer	vara	knutna	till	deltagarnas	möjligheter	att	välja	om	de	
vill	delta	eller	inte.	Att	den	pedagogiska	relationen	och	processen	kanske	inte	är	mer	
demokratisk	än	i	andra	skolformer,	men	att	deltagarnas	upplevelse	av	frihetlighet	är	
större. Eller att verksamheterna skulle vara inordnade i livsförlopp och existens på 
ett	annat	sätt	än	i	skola,	vuxenskola	eller	högskola.	I	så	fall,	menar	Sundgren,	skulle	
den positiva upplevelsen vara grundad i existentiella villkor och i upplevelsen av 
en meningsfull fri tid.
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Undersökningens sammanhang och 
utgångspunkter – sammanfattning

I tidigare avsnitt har vi refererat tidigare forskning om folkhögskolan, liksom vi 
sökt	utveckla	och	precisera	undersökningens	frågeställningar	i	relation	till	denna.	
Vi	 har	 bland	 annat	 lyft	 fram	 folkhögskolans	 särskilda	 syften,	 dess	 särskilda	 ar-
betsformer	och	dess	särskilda	målgrupper.	Samtidigt	har	vi,	i	likhet	med	Sundgren	
(2003),	 understrukit	 att	 det	 är	 angeläget	 att	 inte	 ta	 ”den	 högstämda	 och	 ideolo-
giskt	laddade	diskussionen	om	folkbildningens	särart”	för	given.	Istället	grundar	vi	
analysen av folkhögskolans betydelse i empiriska studier av vad studierna faktiskt 
betyder	för	deltagarna.	Det	är	vår	förhoppning	att	den	kartläggning	som	redovisas	i	
vår	utvärdering	ska	kunna	vara	ett	bidrag	till	detta.
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3. Uppläggning och genomförande

Undersökningens olika delar
Enligt Bakgrund och strategi för Folkbildningsrådets nationella utvärderingar 
2010–2014 (Folkbildningsrådet,	2009)	ska	Folkbildningsrådets	utvärderingar	i	för-
sta	hand	genomföras	som	expertutvärderingar.	Så	är	också	fallet	med	denna	utvär-
dering.	Utvärderargruppen	tillsattes	i	början	av	hösten	2010.	Den	har	haft	begränsad	
möjlighet	att	påverka	utvärderingens	syfte,	upplägg	och	metod.	

Utvärderingens	syften	är	att	beskriva	vilka	deltagarna	i	folkhögskolan	är,	vilka	
deras	erfarenheter	av	folkhögskolestudierna	är	och	vilka	effekter	de	bedömer	att	
studierna har haft för dem. Folkhögskolorna i Sverige rapporterar in uppgifter om 
sina	deltagare	till	ett	centralt	register.	Det	finns	därmed	lättillgängliga	data	som	be-
skriver antal deltagare på de olika kurserna som går att bryta ned utifrån kön, ålder 
och	etnisk	bakgrund.	Det	finns	också	vissa	data	som	beskriver	deltagare	som	har	
funktionsnedsättningar	av	olika	slag.	

Inom	ramen	för	utvärderingen	har	tre	delstudier	genomförts.	Två	enkäter	har	
använts,	den	första	för	att	samla	in	deltagarnas	beskrivningar	av	hur	de	ser	på	sina	
folkhögskolestudier något eller några år efter studierna, och den andra för att under-
söka	hur	de	ser	på	studierna	när	de	är	mitt	uppe	i	dem	eller	nyligen	lämnat	dem.	
Detta	material	har	kompletterats	med	en	 intervjustudie	där	vi	genom	kvalitativa	
gruppintervjuer har försökt få fram mer fylliga beskrivningar. Var och en av dessa 
datainsamlingar beskrivs utförligt nedan.

Datainsamling
Enkätundersökningarna

Folkbildningsrådet	har	låtit	SCB	genomföra	två	enkätundersökningar	inom	ramen	
för	denna	utvärdering.	Nedan	ges	en	kortfattad	 teknisk	beskrivning	av	enkätun-
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dersökningarna.	För	en	fylligare	teknisk	beskrivning	hänvisas	till	SCB:s	tekniska	
rapporter	som	finns	tillgängliga	på	www.folkbildning.se.

Den	första	undersökningen	syftade	till	att	ta	reda	på	vilken	betydelse	studierna	
vid folkhögskola fått för olika grupper av deltagare. Hur de påverkat senare yrkes-
val	och	 fortsatta	studier	vid	universitet	och	högskola,	etc.	Frågeformuläret	finns	
som bilaga i denna rapport.

Undersökningen	avsåg	ett	slumpmässigt	urval	om	cirka	20	000	individer	som	
studerade sin enda eller sista termin vid folkhögskola under våren 2006, 2007, 2008 
eller	2009.	Studierna	ska	ha	avsett	långa	kurser	(minst	50	timmar	långa).	Urvalsper-
sonerna	erbjöds	två	alternativa	sätt	att	lämna	sina	uppgifter,	dels	i	ett	frågeformulär	
per post, dels via internet. Insamlingen pågick under perioden maj till augusti 2010. 

Trots	upprepade	påminnelser	och	vädjanden	 till	urvalspersonerna	att	besvara	
enkäten	blev	svarsfrekvensen	oväntat	mycket	låg,	cirka	40	procent.		

Referenser	till	denna	undersökning	är	i	texten	fortsättningsvis	”Enkät	1”.
Enkät	 2	 riktades	 till	 folkhögskoleelever	 som	deltog	 i	 långa	 kurser	 vårtermi-

nen	2010.	Den	fokuserade	på	de	studerandes	erfarenheter	och	bedömning	av	en	
rad lång- och kortsiktiga aspekter på studierna. 5 000 individer ingick i urvalet. 
Uppgiftsinsamlingen genomfördes under perioden september till november 2010. 
Liksom	i	enkät	1	erbjöds	två	sätt	att	lämna	uppgifter,	dels	i	frågeformulär	per	post,	
dels via internet. 

Även i denna undersökning blev svarsfrekvensen mycket låg, knappt 40 pro-
cent.

Referens	till	undersökningen	i	texten	nedan	är	”Enkät	2”.
Bortfallet	i	båda	undersökningarna	är	således	stort.	De	öppnar	för	att	resultaten	

kan	vara	behäftade	med	så	kallat	bortfallsfel.	Bortfallsfel	uppstår	om	de	som	inte	
deltog	i	undersökning	skulle	besvara	enkätfrågorna	på	ett	annat	sätt	än	de	som	del-
tog.	Genom	att	det	inte	finns	någon	information	om	hur	bortfallet	skulle	ha	besvarat	
enkätfrågorna	finns	heller	ingen	säker	grund	för	att	avgöra	bortfallsfelets	storlek.	
Under	antagande	att	bortfallets	svar	på	enkätfrågorna	inte	skulle	skilja	sig	från	de	
svarandes minskar eller till och med försvinner bortfallsfelets snedvridande effekt. 

Av	de	tekniska	rapporterna	(www.folkbildning.se)	framgår	hur	bortfallets	stor-
lek varierar mellan olika grupper av urvalspersoner.

För att minimera bortfallets eventuellt snedvridande effekt har skattningarna 
(undersökningsresultaten)	 kalibrerats.	 Hur	 denna	 teknik	 tillämpats	 framgår	 av	
kalibre	ringsrapporterna	(www.folkbildning.se).

Konsekvensen av de stora bortfallen blir att resultaten måste tolkas med försik-
tighet.	Skillnader	mellan	grupper	som	nämns	i	texten	nedan	är	statistiskt	säkerställ-
da	(med	95	procents	konfidens).	Bortfallen	gör	emellertid	att	det	som	framstår	som	
statistiskt	 säkerställda	 (dvs.	 signifikanta)	 skillnader	kanske	 inte	är	det,	 samtidigt	
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som	icke	signifikanta	skillnader	möjligen	kan	vara	det.	Detta	är	någonting	som	bör	
hållas	i	minnet	vid	läsning	av	rapporten.	

Intervjuundersökningen

Under perioden oktober–december 2010 gjordes elva fokusgruppsintervjuer på elva 
folkhögskolor.	På	en	av	skolorna	träffade	vi	enbart	deltagare	som	gick	korta	kurser.	
Det	var	sex	personer	som	deltog.	Eftersom	fokus	i	vår	studie	i	övrigt	är	deltagare	
på	långa	kurser	används	denna	intervju	inte	i	den	empiriska	framställningen	eller	
analysen. 63 personer som gick långa kurser har intervjuats. 

Urvalet	av	folkhögskolor	har	gjorts	för	att	få	en	spridning	av	huvudmän,	inrikt-
ningar,	geografi	och	boendeformer	(internat/externat).	Vi	har	också	varit	beroende	
av att koncentrera urvalet till ett par delar av Sverige för att hinna genomföra inter-
vjuerna rent praktiskt. Intervjuerna genomfördes således vid två skolor i Norrland, 
fyra i Stockholmstrakten, två i Skåne och tre i Mellansverige. I samtliga fall gick 
förfrågan	till	rektor	eller	motsvarande	och	det	är	också	skolans	ledning	som	fritt	fått	
välja	vilka	deltagare	som	ska	ingå	i	intervjun.	Vi	lämnade	önskemål	om	att	få	träffa	
en blandning av deltagare från olika kurser. Skolorna instruerades att dela ut ett 
informationsbrev	(se	bilaga)	till	intervjudeltagarna	före	intervjun.	Brevet	innehöll	
information om studien, att deltagandet var frivilligt och möjligt att avbryta samt att 
deltagandet skedde anonymt och att intervjuerna skulle spelas in på band. I brevet 
uppmanades deltagarna att ta kontakt med oss om man behövde tolk eller andra 
hjälpmedel.	I	samband	med	intervjun	upprepades	denna	information.	Samtliga	in-
tervjuer gjordes på respektive folkhögskola.

Intervjuerna	utgick	ifrån	en	semistrukturerad	intervjuguide	(se	bilaga)	med	frå-
gor som framförallt berörde deltagarnas syfte med studierna, deras erfarenheter och 
deras syn på studierna kopplat till statsbidragets syften. Intervjuguiden fungerade 
som ram och följdfrågor anpassades på plats utifrån deltagarnas svar. En uttrycklig 
tanke	från	vår	sida	har	varit	att	ge	stort	utrymme	till	deltagarnas	egna	berättelser	och	
beskrivningar. Intervjuerna tog mellan en och en och en halv timme och spelades in 
digitalt.	De	har	sedan	transkriberats.

Intervjuerna	var	ganska	olika	till	sin	karaktär	på	grund	av	sammansättningen	
av deltagare. I en intervju deltog en person som var dövblind och hade tolk. I en 
annan	intervju	deltog	flera	personer	med	talsvårigheter.	Vid	ett	par	intervjuer	deltog	
personer	med	begränsade	kunskaper	i	svenska.	I	dessa	samtal	var	det	svårare	att	få	
igång	en	diskussion	och	intervjuerna	fick	mer	karaktären	av	att	vi	ställde	frågor	och	
deltagarna svarade på dessa. Vår ambition var att frågorna förvisso skulle besvaras, 
men att de också skulle fungera som teman som startade en diskussion bland delta-
garna.	I	en	av	intervjuerna	deltog	ett	antal	deltagare	med	utvecklingsstörning.	Det	
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påverkade	intervjuerna	så	till	vida	att	vi	behövde	formulera	om	och	förklara	flera	
av frågorna. 

Intervjuerna	har	transkriberats	för	att	sedan	tematiseras	och	analyseras.	De	har	
ställts	i	relation	till	resultaten	från	enkäterna	och	vi	har	sökt	efter	skillnader	och	
likheter	med	enkätmaterialet	men	också	mellan	olika	folkhögskolor	och	olika	del-
tagare. 

I	 rapporten	har	vi	 använt	 en	del	 citat	 för	 att	 exemplifiera	olika	 resonemang.	
Citaten har korrigerats försiktigt så att de ska passa i skrift. Utfyllnadsord och utfyll-
nadsljud	har	tagits	bort.	Några	av	deltagarna	hade	begränsade	kunskaper	i	svenska.	
Dessa	citat	har	korrigerats	med	försiktighet	så	att	de	ska	bli	läsbara.	Det	kan	handla	
om	att	vi	har	ändrat	ordföljd	eller	justerat	grammatiska	detaljer.	Deltagarna	i	inter-
vjuerna	har	blivit	lovade	anonymitet.	För	att	läsaren	ändå	ska	få	möjlighet	att	skilja	
enstaka	individer	åt	använder	vi	koder	i	samband	med	direkta	citat.	De	särskiljs	
genom en kod bestående av en bokstav som representerar folkhögskolan samt en 
siffra	som	särskiljer	individerna	åt,	till	exempel	(a2)	eller	(c4).

Övrigt material

FB-kvalitet	är	ett	kvalitetsuppföljningssystem	som	ett	åttiotal	folkhögskolor	deltar	
i.	Det	är	frivilligt	och	baseras	på	en	årlig	webenkät	till	deltagare	i	folkhögskolan.	
Det	finns	också	en	enkät	som	riktar	sig	till	lärare.	På	www.fb-kvalitet.se	presente-
ras	verksamheten.	De	skriver	att	de	tar	fram	indextal	som	gör	att	man	kan	jämföra	
kvalitetsutvecklingen på enskilda kurser och skolor över tid. Vi har haft möjlighet 
att	 ta	del	av	en	sammanställning	över	resultaten	av	kvalitetsmätningen	2010	där	
deltagarnas	svar	fördelade	utifrån	allmän	och	särskild	kurs	redovisas.	Vi	har	dock	
inte	haft	tillgång	till	fullständiga	uppgifter	som	rör	metodfrågor	eftersom	skolorna	
själva	väljer	ut	vilka	deltagare	som	ska	få	möjlighet	att	besvara	enkäten.	Vid	det	
	senaste	mättillfället	(vilket	är	det	material	vi	använder)	var	det	51	skolor	som	del-
tog. Svarsfrekvensen var 69 procent av deltagarna på de kurser som respektive 
folkhögskola har valt ut att delta.

SCB samlar in statistik kring deltagarna i folkhögskolan och gör årliga samman-
ställningar	på	uppdrag	av	Folkbildningsrådet.	Folkbildningsrådet	redovisar	bland	
annat	statistik	över	deltagarna	i	folkhögskolan	i	sin	årliga	verksamhetsberättelse.	
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4. Vilka är deltagarna inom    
 folkhögskolan ?

I	det	här	kapitlet	görs	en	beskrivning	av	vilka	deltagarna	inom	folkhögskolan	är.	
Inledningsvis	beskriver	vi	utvecklingen	under	2000-talet	med	hjälp	av	statistik	från	
Folkbildningsrådet	och	SCB.	Hur	har	antalet	deltagare	förändrats?	Hur	ser	fördel-
ningen	mellan	allmän	respektive	särskild	kurs	ut?	Hur	ser	könsfördelningen	ut?	Hur	
stor	andel	är	invandrade?	Hur	stor	andel	har	funktionsnedsättningar	och	vilka	typer	
av	funktionsnedsättningar	handlar	det	då	om?	

Därefter	 redovisar	vi	med	utgångspunkt	 från	våra	enkäter	och	 intervjuer	hur	
deltagarna beskriver motiven till varför de studerat på folkhögskola.

Deltagare i folkhögskolan
Drygt	91	000	personer	deltar	i	någon	av	folkhögskolans	långa	eller	korta	kurser	per	
termin.2	Deltagarna	i	de	korta	kurserna	går	kurser	som	varar	i	1–14	dagar	och	de	
uppgår	till	ungefär	63	000	personer/termin.	Deltagarna	i	de	långa	kurserna	utgör	
majoriteten	om	man	istället	ser	till	antal	deltagarveckor	i	folkhögskolan.	Antalet	
deltagare på de långa kurserna har varit ganska konstant över 2000-talet. I diagram 
1	på	nästa	sida	visas	antalet	deltagare	för	varje	hösttermin	respektive	år.	Antalet	
varierar från dryga 26 000 deltagare/termin till 29 600 deltagare/termin. I början av 
2000-talet	var	det	något	fler	deltagare	på	den	allmänna	kursen	(inklusive	det	som	
då	kallades	för	särskild	utbildningsinsats	och	som	finansierades	i	ett	särskilt	stats-
bidrag).	I	dag	är	den	särskilda	kursen	något	större	om	man	ser	till	antalet	deltagare.	

I	diagram	2	(se	nästa	sida)	åskådliggörs	andelen	kvinnor,	invandrare,	unga	samt	
personer	med	funktionsnedsättning.	Det	är	fler	kvinnor	än	män	som	går	på	folkhög-
skola. Andelen kvinnor har under större delen av 2000-talet legat runt 65 procent av 
deltagarna.	Unge	fär	hälften	av	deltagarna	är	under	25	år.	Var	femte	är	mellan	30	och	
45	år.	Drygt	var	tionde	är	25–29	år	och	en	nästan	lika	stor	andel	är	45–60	år.	Knappt	

2	 Terminsgenomsnitt	2009	enligt	uppgift	från	Fakta	om	folkbildning	2010	(Folkbildningsrådet,	2010).
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tio	procent	av	deltagarna	är	över	60	år.	Andelen	deltagare	med	funktionsnedsättning	
har under hela 2000-talet uppgått till knappt en femtedel. Andelen deltagare som 
klassificerats	som	invandrare	har	ökat	något	och	uppgår	nu	till	cirka	20	procent.	

Diagram 1. Antal deltagare i folkhögskolans långa kurser ht 2001–2010. 
Fördelning efter kurstyp.3 

Diagram 2. Andel kvinnor, invandrare, unga och deltagare med funktionsnedsättning i 
folkhögskolan.4 Procent.

3	 Uppgifterna	för	2001–2007	är	hämtade	från	SCB.	Uppgifter	för	2009–2010	är	hämtade	från	Folk-
bildningsrådets	verksamhetsberättelser	(Folkbildningsrådet,	2010	och	Folkbildningsrådet,	2011).

4	 Avser	höstterminen	respektive	år.	Uppgifter	för	2001–2007	är	hämtade	från	SCB.	Uppgifter	för	
2009–2010	är	hämtade	från	Folkbildningsrådets	verksamhetsberättelser	(Folkbildningsrådet,	2010	
och	Folkbildningsrådet,	2011).
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Personer	med	funktionsnedsättning	utgör	en	större	andel	av	de	studerande	på	all-
män	kurs	än	särskild	kurs.	30	procent	av	deltagarna	på	allmän	kurs	hade	någon	
funktionsnedsättning	höstterminen	2010.	Motsvarande	andel	på	särskild	kurs	var	
ungefär	15	procent.	För	invandrare	är	förhållandet	detsamma.	Ungefär	30	procent	
av	deltagarna	på	allmän	kurs	var	invandrare,	vilket	kan	jämföras	med	knappt	tio	
procent	på	de	särskilda	kurserna.	Andelen	unga	och	kvinnor	är	ungefär	lika	stora	
på de olika kurserna.5 

Andelen	deltagare	med	funktionsnedsättningar	har	i	stort	sett	varit	oförändrat	
under	2000-talet.	Gruppen	rymmer	många	olika	typer	av	funktionsnedsättningar.	
Granskar	man	till	exempel	statistiken	för	höstterminen	2010	(se	tabell	1	nedan)	ser	
man	att	den	största	gruppen	är	personer	med	psykiska	funktionsnedsättningar,	som	
då	utgjorde	drygt	en	tredjedel	av	deltagarna	med	funktionsnedsättningar.	Personer	
med dyslexi utgjorde en femtedel. Medicinska funktionshinder, utvecklingsstör-
ning	eller	Asperger,	DAMP	med	flera	hade	inrapporterats	för	drygt	tio	procent	per	
grupp. Rörelsehinder har inrapporterats för drygt fem procent och bara några få 
procent uppges ha syn- eller hörselskada, vara döva eller dövblinda eller ha fått en 
hjärnskada	i	vuxen	ålder.	Det	bör	påpekas	att	denna	statistik	bygger	på	skolornas	
inrapporteringar	och	i	de	fall	personerna	har	haft	fler	än	en	funktionsnedsättning	har	
skolorna valt den de anser inverkar mest på deltagarnas livsföring.6

Tabell 1. Antal deltagare med funktionsnedsättning inom folkhögskolans långa kurser, 
fördelat efter typ av funktionsnedsättning. Höstterminen 2010.7

5	 Samtliga	uppgifter	är	hämtade	från	Folkbildningsrådets	verksamhetsberättelse	2010	(Folkbildnings-
rådet,	2011).

6 SCB Statistiskt meddelande UF 22 SM 1001.
7	 Källa:	Folkbildningsrådets	verksamhetsberättelse	2010	(Folkbildningsrådet,	2011).

Allmän kurs Särskild kurs Samtliga långa kurser Andel av samtliga
Antal Antal Antal Procent

Psykiskt funktionshinder 1 171 664 1 835 32
Dyslexi 809 336 1 145 20
Asperger, DAMP m fl 656 248 904 16
Medicinskt funktionshinder 302 306 608 10
Utvecklingsstörning 288 289 577 10
Rörelsehinder 129 134 263 5
Döv 119 7 126 2
Hörselskada 52 62 114 2
Hjärnskada i vuxen ålder 62 38 100 1
Synskada 18 61 79 1
Dövblind 22 16 38 1

Summma 3 628 2 161 5 789 100
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Utbildningsbakgrund

Jämför	man	deltagarnas	utbildningsbakgrund	har	de	på	allmän	kurs	lägre	utbild-
ningsnivå	än	tidigare	(se	diagram	3	nedan).	Framförallt	har	gruppen	som	inte	har	
avslutat gymnasieutbildning blivit större under senare år. 

Diagram 3. Utbildningsbakgrund för deltagare på allmänna kurser 2002–2010.8 Procent.

Deltagarna	på	allmän	och	särskild	kurs	 skiljer	 sig	åt	 i	 fråga	om	utbildningsbak-
grund.	På	den	allmänna	kursen	har	få	personer	genomgått	treårigt	gymnasium	och	
ännu	färre	har	avslutat	en	högre	utbildning.	På	särskild	kurs	är	bilden	den	motsatta	
(diagram	4).	Cirka	75	procent	har	genomgått	treårigt	gymnasium	eller	högre	utbild-
ning. 

Diagram 4. Utbildningsbakgrund för deltagare på särskilda kurser 2003–2010.8 Procent.

8	 Uppgifter	för	2002	och	2004	avser	vårterminen	och	är	hämtade	från	SCB.	Uppgifterna	för	2006,	
2008	och	2010	är	terminsgenomsnitt	och	är	hämtade	från	Folkbildningsrådets	verksamhetsberättel-
ser.	2002	och	2004	ingår	de	som	då	särredovisades	som	särskild	utbildningsinsats.
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Deltagare	som	har	sin	bakgrund	i	 länder	utanför	Norden	har	oftare	 lägre	utbild-
ningsbakgrund	än	deltagare	födda	i	Sverige.	Särskilt	tydligt	blir	detta	på	den	all-
männa	kursen	där	över	80	procent	av	deltagarna	med	utländsk	bakgrund	saknar	
avslutad gymnasieutbildning.9

Diagram 5. Utbildningsbakgrund för deltagare på allmän kurs. Fördelning efter svensk och 
utländsk bakgrund.10 Höstterminen 2010. Procent.

På	de	särskilda	kurserna	har	deltagarna	med	utländsk	bakgrund	också	oftare	lägre	
utbildningsnivå	än	deltagarna	med	svensk	bakgrund.	Andelen	som	studerat	på	hög-
skola	innan	folkhögskolestudierna	är	dock	lika	stor	i	båda	grupperna.

Diagram 6. Utbildningsbakgrund för deltagare på särskild kurs. Fördelning efter utländsk och 
svensk bakgrund.10 Höstterminen 2010. Procent.

9	 Dessa	uppgifter	är	hämtade	ur	Folkbildningsrådets	deltagarregister.	Där	används	begreppet	
”utländsk	bakgrund”	till	skillnad	från	”född	utanför	Norden”	som	använts	i	denna	utvärderings	två	
enkäter.

10	 Källa:	Folkbildningsrådets	deltagarregister.
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Geografiskt avstånd och internatboende

I	enkät	2	fick	de	svarande	en	fråga	som	handlade	om	hur	långt	från	folkhögskolan	
de	bodde	innan	de	påbörjade	sina	studier.	De	som	gick	särskild	kurs	har	i	hög	ut-
sträckning	studerat	vid	skolor	som	ligger	långt	ifrån	deras	hemort	(det	vill	säga	var	
de	bodde	innan	de	började	läsa	vid	folkhögskolan).	Ungefär	40	procent	bodde	mer	
än	80	km	från	folkhögskolan	och	ytterligare	nästan	var	tredje	bodde	30–80	km	från	
folkhögskolan.	Deltagarna	på	den	allmänna	kursen	har	i	mycket	högre	uträckning	
valt	 folkhögskolor	 som	 ligger	 nära	 deras	 hemort.	Knappt	 hälften	 svarade	 att	 de	
bodde	närmare	än	15	km	från	folkhögskolan.	Lägger	man	till	dem	som	svarat	att	de	
bodde mellan 15–30 km bort har tre av fyra valt en folkhögskola som ligger högst 
30	km	bort.	Deltagarna	på	allmän	kurs	som	är	födda	utanför	Norden	har	i	högre	grad	
valt	folkhögskolor	som	ligger	nära	(0–15	km)	från	hemorten	jämfört	med	personer	
födda i Sverige.

Ungefär	30	procent	av	de	svarande	bodde	på	internat	under	sina	studier.11	Det	är	
vanligare	bland	de	yngre	deltagarna	än	bland	de	äldre.	Det	är	också	vanligare	med	
internatboende	för	deltagarna	på	särskild	kurs.	Drygt	var	femte	deltagare	på	allmän	
kurs	bodde	på	internat	och	var	tredje	på	särskild	kurs	bodde	på	internat.	Ungefär	
var tredje svarande med svensk bakgrund bodde på internat. Motsvarande andel för 
deltagare	födda	utanför	Norden	är	knappt	20	procent.	

Varför folkhögskola?
Det	finns	olika	anledningar	att	söka	sig	till	folkhögskola.	Ungdomar	under	20	år	
har	inte	möjlighet	att	läsa	på	Komvux	och	då	är	folkhögskola	den	enda	alternativet	
om	de	vill	läsa	in	gymnasiet	på	annat	sätt	än	inom	den	vanliga	gymnasieskolan.	Det	
kanske	mest	uppenbara	skälet	handlar	om	utbildningens	inriktning.	En	del	utbild-
ningar	är	helt	enkelt	bara	tillgängliga	i	folkhögskolans	regi.	Det	gäller	framförallt	
en	del	specialutbildningar	som	ges	som	särskilda	kurser.	Skolans	profil	kan	också	
tänkas	vara	ett	viktigt	skäl	för	en	del	personer.	Det	skulle	kunna	innebära	att	den	
enskilde	väljer	att	läsa	särskilda	kurser	eller	allmän	kurs	i	en	kristen	miljö	eller	på	en	
skola	med	tydlig	politisk	profil	för	att	det	blir	någonting	annorlunda	än	att	läsa	på	en	
”vanlig” skola. Uppfattningen att verksamheten inom folkhögskolan bygger på en 
särskild	pedagogik	skulle	också	kunna	vara	en	anledning	att	välja	just	folkhögskola.

11 Enligt uppgift från Folkbildningsrådet har andelen deltagare på internat sjunkit från 30 procent till 
23	procent	under	2000-talet.	Det	är	en	något	högre	andel	av	deltagarna	som	svarat	på	enkäten	som	
bor på internat. 
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Det	vanligast	förekommande	skälet	som	anges	i	de	två	enkäterna	är	att	man	varit	
intresserad	av	innehållet	i	den	specifika	kursen.	Det	är	ungefär	hälften	som	svarar	
detta.	Bilden	blir	dock	annorlunda	om	man	delar	upp	deltagarna	efter	kurstyp.	Dia-
gram	7	nedan	visar	svaren	i	enkät	2.	Deltagarna	i	enkät	1	svarar	på	liknande	sätt.	
Av	deltagarna	på	särskilda	kurser	anger	ungefär	70	procent	kursens	innehåll	som	
det	viktigaste	skälet.	Av	deltagarna	på	den	allmänna	kursen	är	det	bara	knappt	var	
femte	som	anger	kursinnehållet	som	viktigast.	Ungefär	hälften	svarar	att	behörighet	
till	fortsatta	studier	varit	det	viktigast	skälet.

Diagram 7. Deltagares motiv till folkhögskolestudierna. Fördelning efter allmän och särskild 
kurs. Procent.

Deltagare	med	 funktionsnedsättning	 svarar	 i	 ungefär	 lika	 stor	 utsträckning	 som	
	andra	(se	diagram	8	på	nästa	sida)	att	de	studerat	för	att	få	behörighet	till	fortsatta	
studier,	förbättra	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden	eller	för	att	alternativet	var	
arbetslöshet.	De	svarar	mer	sällan	att	motivet	var	att	de	var	särskilt	intresserade	av	
innehållet	i	kursen.	De	väljer	däremot	oftare	svarsalternativet	”annat”.	Av	de	fria	
svaren	i	anslutning	till	frågan	uttrycks	skäl	som	ofta	handlar	om	olika	former	av	 
(re-)habilitering	eller	att	prova	på	att	bo	hemifrån,	lära	sig	klara	sig	själv,	etc.	

Delar	man	upp	gruppen	personer	med	funktionsnedsättningar	utifrån	de	olika	
typer	av	funktionsnedsättningar	som	de	uppger	att	de	har,	finner	man	vissa	skill-
nader	i	studiemotiv.	För	en	del	handlar	folkhögskolekursen	om	att	lära	sig	hantera	
just	sin	funktionsnedsättning.	Personer	med	neuropsykiatrisk	funktionsnedsättning	
eller dyslexi har i högre grad gått på folkhögskola för att få behörighet till fort-
satta	studier	–	både	om	man	jämför	med	andra	typer	av	funktionsnedsättningar	och	
med	deltagare	utan	funktionsnedsättning.	Unge	fär	en	tredjedel	av	deltagarna	med	
dyslexi	eller	neuropsykiatrisk	funktionsnedsättning	uppger	behörighet	till	fortsatta	
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studier som huvud motiv. Observera dock att resultaten för grupperna med olika 
funktionsnedsättningar	är	mycket	osäkra	på	grund	av	få	observationer.	

I den intervjustudie som genomförts studerade en majoritet av deltagarna på 
allmän	kurs.	I	linje	med	resultaten	från	enkäterna	är	intervjupersonernas	vanligaste	
studiemotiv att man vill få behörighet till fortsatta studier eller att man vill få sin 
gymnasiekompetens. Några har ett tydligt mål i form av fortsatta studier:

Det är två saker jag har tänkt mig. Men jag är inte riktigt säker än. 
 Antingen socialpedagog eller landskapsingenjör (…) Jag vet inte ännu 
riktigt vad jag ska välja.(a2)

Jag går naturvetenskapligt basår. Det går jag för att jag vill söka läkar-
kursen sedan. Jag har gått samhälle innan så jag behöver få behörighet.
(b3)

Jag går här ett år så jag har gymnasiekompetens och kan söka till hög-
skolan.(c3)

En del av deltagarna har tidigare misslyckanden i grundskolan bakom sig. Några 
har	hoppat	av	helt	i	tidig	ålder	och	andra	har	ofullständiga	betyg.	Dessa	deltagare	
betonar	särskilt	skillnaden	mellan	folkhögskolan	och	gymnasieskolan	eller	Kom-
vux.	Framförallt	handlar	beskrivningarna	om	att	folkhögskolan	har	ett	lägre	tempo	
och	andra	krav.	Man	tillåts	att	misslyckas.	En	av	deltagarna	säger	att	attityden	på	
Komvux varit att man ska klara det och gör man inte det får man inga alternativ. På 
folkhögskolan	är	det	annorlunda	tycker	han:

Diagram 8. Deltagares motiv till folkhögskolestudierna. Fördelning efter deltagare med och 
utan funktionsnedsättning. Procent.
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Det finns alltid en extra väg. Klarade du inte det den här gången – hur 
ska vi göra för att du ska jobba dig tillbaka? Det fanns inte i Komvux. (d6)

Om inte folkhögskolan fanns hade alternativet för merparten av dessa deltagare 
varit	Komvux.	Några	säger	att	de	hade	valt	att	gå	på	Komvux	om	de	inte	haft	möj-
lighet	att	gå	på	folkhögskolan,	även	om	de	också	betonar	att	det	hade	varit	svårare	
för	dem.	För	några	är	Komvux	inte	ett	alternativ.	De	uppfattar	att	studietakten	är	
för	hög	eller	säger	att	de	inte	skulle	klara	av	den	grad	av	självstudier	de	beskriver	
att	Komvux	innebär.	De	säger	att	de	sannolikt	inte	hade	studerat	alls.	Kursutbudet,	
möjligheten	att	kombinera	olika	ämnen	och	de	formella	reglerna	på	Komvux	hin-
drar	också	vissa.	De	deltagare	som	är	under	20	år	har	inga	praktiska	alternativ	alls	
i	dagsläget.	

Några	av	deltagarna	på	allmän	kurs	beskriver	att	de	går	på	folkhögskola	för	att	
lära	sig	bättre	svenska.	Denna	typ	av	svar	återfinns	också	i	enkäterna.	Några	av	de	
som	intervjuats	har	gått	”färdigt”	den	SFI-undervisning	de	erbjudits,	men	anser	att	
de	behöver	studera	mer	svenska	för	att	nå	en	tillräckligt	god	nivå.	Andra	har	aktivt	
valt	folkhögskolan	istället	eftersom	man	tyckt	att	SFI-undervisningen	inte	varit	till-
fredsställande:

Jag har gått SFI-skolan i två terminer. Läraren var inte så bra för mig. De 
hjälper inte så mycket. Vi pratade inte med läraren. Vi skrev bara några 
ord. Det var tråkigt för mig. Jag hörde att det finns folkhögskola (…) det 
var jättebra för mig. (e4)

Jag klarade mitt C (på SFI, vår anm.), men när jag gick till grupp D så 
tyckte jag inte om grupp D. I klassrummet pratade alla arabiska. Det är 
sant. Alla eleverna i klassrummet pratar arabiska. Därför lämnade jag 
den skolan. (f7)

I	en	av	intervjuerna	där	samtliga	deltagare	var	kvinnor	med	bristande	kunskaper	i	
svenska	framkom	också	ett	önskemål	om	att	studera	på	heltid.	De	erbjöds	bara	SFI	
tre timmar per dag av kommunen. 

I	 intervjuerna	 deltog	 också	 personer	 som	 studerat	 inom	 folkhögskolans	 sär-
skilda	kurser.	De	som	vi	mött	i	intervjuerna	kan	delas	in	i	två	huvudgrupper.	Den	
första gruppen utgörs av personer som studerar olika konst- eller yrkesinriktningar, 
till exempel konsthantverkskurser, skrivarkurser eller journalistkurser. För en del 
är	folkhögskoleutbildningen	en	del	i	att	skaffa	sig	ett	yrke	eller	ett	sätt	att	vidare-
utvecklas	inom	sitt	yrke.	För	andra	är	syftet	inte	lika	yrkesinriktat.	De	ser	folkhög-
skolan	som	ett	avbrott	under	en	begränsad	tid	då	de	fördjupar	sig	i	någonting	de	är	
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intresserade	av	utan	att	ha	som	ambition	att	detta	ska	leda	till	någonting	karriärmäs-
sigt i framtiden.

Den	andra	gruppen	utgörs	av	personer	som	har	olika	typer	av	funktionsnedsätt-
ningar	och	som	går	särskilda	kurser	som	har	med	dessa	funktionsnedsättningar	att	
göra.	Som	exempel	kan	nämnas	kurser	för	personer	med	afasi	eller	utvecklingsstör-
ning.	Syftet	med	kursen	är	i	dessa	fall	kopplat	till	att	exempelvis	förbättra	sitt	tal	
eller	lära	sig	bo	på	egen	hand.	

Skolans	profil	eller	inriktning	har	vid	intervjuerna	inte	lyfts	fram	som	särskilt	
viktigt för valet att studera på folkhögskola. Enstaka personer uppger att det varit 
viktigt	att	folkhögskolan	är	kristen	eller	vänsterorienterad.	För	de	allra	flesta	som	
intervjuats	har	skolans	profil	eller	ägare	relativt	varit	oviktig.	Många	har	inte	ens	
reflekterat	över	vem	som	äger	skolan	eller	om	den	har	någon	särskild	profil.	De	
flesta	har	valt	folkhögskolor	i	sin	geografiska	närhet.	För	några	har	internatboende	
dock	varit	en	viktig	faktor.	Man	vill	komma	bort,	flytta	hemifrån	eller	få	del	av	den	
sociala	gemenskap	som	internatboende	innebär	(eller	kan	innebära).	Intervjusvaren	
stämmer	ganska	väl	överens	med	svaren	i	enkät	2	(se	diagram	9)	där	hälften	svarar	
att de valt folkhögskolan för att det fanns en intressant kurs. Var femte svarar att 
det	var	på	grund	av	skolans	geografiska	läge	och	drygt	var	tionde	att	det	handlar	
om	skolans	profil.	

I	diagram	9	nedan	redovisas	allmän	och	särskild	kurs	var	för	sig.	Deltagarna	på	
särskild	kurs	har	framförallt	valt	skolan	för	att	den	specifika	kursen	fanns	där.	En	
tredjedel	av	deltagarna	på	allmän	kurs	anger	kursen	i	sig	som	viktigast	och	nästan	
lika	många	anger	att	skolans	geografiska	läge	har	varit	vägledande.	

Diagram 9. Deltagarnas motiv till valet av folkhögskola. Fördelning efter allmän och särskild 
kurs. Procent.

Av	de	deltagare	som	besvarat	enkät	1	svarar	85	procent	att	de	gick	klart	utbild-
ningen	på	folkhögskolan.	Deltagare	i	åldern	21–30	år	har	i	högre	grad	gått	klart	sin	
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utbildning	jämfört	med	både	yngre	och	äldre	deltagare.	Deltagare	födda	i	Sverige	
har	också	i	högre	grad	gått	klart	utbildningen	jämfört	med	deltagare	födda	utanför	
Norden. Nio av tio deltagare födda i Sverige svarar att de gick klart utbildningen. 
Cirka sju av tio deltagare födda utanför Norden slutförde sin utbildning. Tre av 
fyra	deltagare	med	funktionsnedsättning	gick	klart,	vilket	kan	 jämföras	med	nio	
av	tio	deltagare	utan	funktionsnedsättning.	I	relation	till	de	motiv	deltagarna	angett	
till sina folkhögskolestudier har de som gått på folkhögskolan för att alternativet 
var	arbetslöshet	 i	 lägst	utsträckning	gått	klart	utbildningen,	vilket	åskådliggörs	 i	
diagram 10 nedan.

Diagram 10. Andel deltagare som slutfört folkhögskolekursen.12 Fördelning efter motiv till 
studierna. Procent.

Folkhögskolans deltagare – sammanfattning
Av de cirka 28 00013 deltagare per termin som går i någon av folkhögskolans långa 
kurser	deltar	57	procent	i	särskilda	kurser	och	43	procent	i	allmänna.	I	synnerhet	av	
deltagare	på	de	allmänna	kurserna	beskrivs	folkhögskolan	som	ett	alternativ	–	och	
ibland	det	enda	alternativet	–	för	dem	som	har	kort	eller	ofullständig	utbildning	
och erfarenheter av tidigare studie misslyckanden. Inom folkhögskolan får man en 
möjlighet att reparera tidigare misslyckanden. En stor – och under 2000-talet allt 
större	–	andel	av	deltagarna	på	folkhögskolans	allmänna	kurser	har	inte	slutfört	nå-

12	 Frågans	fullständiga	formulering	var:	Gick	du	klart	den	utbildning	du	deltog	i,	det	år	du	senast	
studerade på folkhögskolan?

13	 Avser	ht	2010.	Källa:	Verksamhetsberättelse	2010	(Folkbildningsrådet,	2011).
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gon	gymnasieutbildning.	Endast	var	fjärde	deltagare	har	tvåårigt	gymnasium	eller	
högre	avslutad	utbildning.	Deltagarna	på	de	särskilda	kurserna	har	längre	formell	
utbildningsbakgrund.	Var	 fjärde	deltagare	har	dock	avslutat	 tvåårigt	gymnasium	
som högsta utbildning. 

Studiemotiven	skiljer	sig	åt.	De	flesta	uppger	att	de	studerar	för	att	de	är	intres-
serade	av	själva	innehållet	i	kursen.	Detta	är	särskilt	tydligt	på	de	särskilda	kurserna.	
Näst	vanligast	är	att	man	vill	få	behörighet	till	fortsatta	studier.	Nästan	hälften	av	
deltagarna	på	den	allmänna	kursen	uppger	behörighet	till	fortsatta	studier	som	hu-
vudskäl.	15	procent	av	deltagarna	på	allmänna	kursen	svarar	att	de	vill	förbättra	sina	
möjligheter på arbetsmarknaden. 

I	folkbildningspropositionen	(2005/2006:192)	anges	att	”statens	stöd	till	folk-
bildningen	ska	bidra	till	att	dess	organisationer	är	öppna	för	personer	med	funk-
tionshinder och att alla deltagare erbjuds lika möjligheter till studier och att påverka 
utformningen	av	verksamheten.”	Det	ligger	inte	i	denna	utvärderings	uppdrag	att	ut-
tala	sig	om	huruvida	det	är	så.	Det	vi	kan	göra	är	att	särskilt	belysa	gruppen	”perso-
ner	med	funktionshinder”	när	vi	beskriver	och	diskuterar	deltagare	i	folkhögskolan.	
Vi	ser	det	dock	som	nödvändigt	att	poängtera	att	gruppen	är	långt	ifrån	homogen.	
Av	de	kategoriseringar	som	används	i	folkbildningsregistret	för	att	ringa	in	gruppen	
kan man konstatera att det handlar om allt från dyslexi till rörelsehinder, psykiska 
funktionsnedsättningar	och	utvecklingsstörning.	Dessa	olika	typer	av	funktionsned-
sättningar	ställer	givetvis	helt	olika	krav	på	folkhögskolan.	Ungefär	en	femtedel	av	
deltagarna	i	folkhögskolan	uppges	ha	någon	form	av	funktionsnedsättning	och	så	
har det sett ut under hela 2000-talet.

Det	finns,	som	nämnts	i	detta	kapitel,	särskilda	kurser	för	personer	med	vissa	
specifika	funktionsnedsättningar.	Pedagogiken	och	studiemiljön	inom	folkhögsko-
lan	med	mindre	undervisningsgrupper,	lägre	studietempo	och	nära	och	engagerade	
lärare	(se	vidare	kapitel	5	i	denna	rapport),	kan	också	gynna	personer	vars	funk-
tionsnedsättningar	skapar	svårigheter	för	dem.
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5. Vilka är folkhögskoledeltagarnas  
 omedelbara erfarenheter av   
 sina folkhögskolestudier?

I	det	här	kapitlet	 redovisas	hur	deltagarna	ser	på	sin	folkhögskoleutbildning	uti-
från	pedagogik	och	innehåll,	kontakt	med	lärare,	tempo	och	krav	i	undervisningen.	
Mate	rialet	grundar	sig	på	svar	från	enkät	2	samt	de	gruppintervjuer	som	genomförts.

Utbildningens innehåll och form
Deltagarna	i	folkhögskolan	är	enligt	våra	studier	överlag	nöjda	med	sin	utbildning.	
Flera	säger	att	det	är	det	bästa	de	har	gjort	i	sitt	liv.	De	beskriver	på	olika	sätt	hur	
de	har	vuxit	och	fått	bättre	självförtroende.	I	detta	kapitel	kommer	delar	av	dessa	
uttalanden	att	utvecklas.	Några	–	som	förvisso	är	mycket	nöjda	–		markerar	dock	
att	det	räcker	med	ett	års	folkhögskolestudier	på	internat.	Mer	skulle	de	inte	klara,	
säger	de.	Det	framkommer	få	negativa	aspekter	i	intervjuerna.	I	några	fall	har	det	
varit	problem	med	lärare	som	blivit	sjukskrivna	och	några	upplever	att	flexibiliteten	
inom	kursen	inte	är	tillräckligt	stor,	vilket	innebär	att	de	får	läsa	om	kurser	de	redan	
har	fullständiga	betyg	i.	I	enkät	2	fick	de	svarande	ange	om	de	skulle	rekommen-
dera	samma	folkhögskola	och	samma	kurs	till	andra.	De	allra	flesta	(85	procent)	
svarar	”ja”	på	de	båda	frågorna.	Ungefär	fem	procent	svarar	”nej”	och	var	tionde	
”tveksamt”.	Det	som	lyfts	fram	i	de	fria	svaren	i	enkät	2	av	dem	som	är	missnöjda	
är	framförallt	bristande	kompetens	hos	lärarna.	

Drygt	80	procent	av	de	svarande	på	enkät	2	anser	att	undervisningen	har	anpas-
sats	efter	deras	personliga	villkor,	vilket	åskådliggörs	i	diagram	11	på	nästa	sida.

Undervisningens har anpassats till deltagarnas personliga villkor och utifrån de-
ras	tidigare	yrkeserfarenheter	i	samma	utsträckning	oberoende	av	kurstyp.	Anpass-
ning	utifrån	deltagarnas	tidigare	studier	är	dock	något	vanligare	bland	deltagarna	
på	allmänna	kursen.	
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Diagram 11. Deltagarnas uppfattningar om undervisningens anpassning. Procent.

Ungefär	 tio	procent	uppger	att	de	ofta	har	haft	problem	med	studierna	på	grund	
av	bristande	förkunskaper.	Cirka	80	procent	svarar	att	de	sällan	eller	aldrig	haft	
problem.	Deltagare	födda	utanför	Norden	har	oftare	haft	problem	jämfört	med	del-
tagare	födda	i	Sverige.	Problemen	är	vanligare	bland	deltagare	på	allmän	kurs	än	
på	särskild	kurs.	

Stöd till deltagare med funktionsnedsättning

Personer	med	funktionsnedsättning	och	personer	som	anser	att	de	har	svårt	att	klara	
av	att	tala,	läsa	eller	skriva	svenska	tillfrågades	i	enkäten	om	de	fått	särskilt	stöd	
med	anledning	av	detta.	De	ombads	också	beskriva	om	de	anser	att	 stödet	varit	
tillräckligt.	Knappt	hälften	av	de	svarande	som	har	någon	form	av	funktionsned-
sättning	svarar	att	de	har	fått	stöd	från	folkhögskolan	med	anledning	av	funktions-
nedsättningen.	Drygt	15	procent	uppger	att	de	inte	fått	stöd,	men	att	de	hade	behövt	
det.14 En tredjedel svarar att de inte behövt stöd. Mellan 40 och 50 procent inom 
varje	funktionsnedsättningsgrupp	har	fått	stöd.	Personer	med	hjärnskada	förvärvad	
i	vuxen	ålder	samt	utvecklingsstörning	har	i	ännu	högre	grad	fått	stöd	(se	diagram	
12	på	nästa	sida).	Osäkerheten	i	dessa	skattningar	är	emellertid	mycket	stor.

14	 Avser	personer	som	också	uppgett	att	de	har	någon	form	av	funktionsnedsättning.
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Diagram 12. Deltagare med olika funktionsnedsättningar som har fått stöd på 
folkhögskolan.15 Fördelat efter typ av funktionsnedsättning. Procent.

Som	diagrammet	ovan	visar	varierar	även	andelen	deltagare	som	saknat	stöd	på	
utbildningen	beroende	på	typ	av	funktionsnedsättning.	Bland	deltagare	med	syn-
skada,	förvärvad	hjärnskada	och	utvecklingsstörning	är	det	relativt	få	som	saknat	
stöd.	Ungefär	en	femtedel	av	deltagarna	som	uppger	att	de	har	dyslexi,	neuropsy-
kiatrisk	eller	medicinsk	funktionsnedsättning	säger	att	de	 inte	har	fått	stöd,	men	
att	de	 skulle	behöva	det.	Var	 fjärde	deltagare	med	psykisk	 funktionsnedsättning	
hade	behövt	stöd	från	folkhögskolan.	Även	här	är	skattningarna	behäftade	med	stor	
osäkerhet.		

Ungefär	40	procent	av	deltagarna	som	fått	stöd	anser	att	stödet	har	varit	 till-
räckligt.	Drygt	var	tionde	som	fått	stöd	svarar	att	det	varit	otillräckligt.	Det	interna	
bortfallet	på	frågan	uppgår	till	hela	45	procent.	Detta	gör	att	det	inte	är	meningsfullt	
att	beskriva	skillnader	mellan	olika	typer	av	funktionsnedsättningar.	

Drygt	var	tionde	person	som	besvarat	enkät	2	uppger	att	de	har	svårt	att	klara	av	
att	tala,	läsa	eller	skriva	på	svenska.	Det	är	inte	helt	oväntat	att	personer	födda	utan-
för Norden i högre grad tillhör gruppen som har svårt att klara av svenska språket. 
Drygt	var	tredje	svarande	som	är	född	utanför	Norden	svarar	att	de	har	svårigheter.	
Motsvarande	andel	av	deltagarna	födda	i	Sverige	är	fem	procent.	Det	är	vanligare	
på	allmän	kurs	och	bland	personer	med	funktionsnedsättning	(där	dyslexi	ingår).	60	

15	 Andel	av	samtliga	svarande	uppger	att	de	har	en	funktionsnedsättning	på	fråga	26	och	som	svarat	
”Ja”	på	fråga	29.	Fördelning	utifrån	svar	på	fråga	27	i	enkät	2.
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procent	av	alla	som	svarar	att	de	har	svårigheter	att	tala,	läsa	eller	skriva	på	svenska	
uppger	att	de	har	fått	stöd	från	folkhögskolan.	Knappt	70	procent	som	fått	stöd	säger	
att	stödet	varit	tillräckligt.	20	procent	anser	att	stödet	varit	otillräckligt.	

Möjlighet att påverka och anpassa studierna

Deltagarna	som	svarat	på	enkät	2	eller	har	intervjuats	ger	en	bild	av	att	det	finns	
ett	förhållandevis	stort	utrymme	att	själv	påverka	sin	folkhögskoleutbildning.	I	en-
käten	svarar	en	majoritet	att	de	ofta	eller	mycket	ofta	kunnat	påverka	studiernas	
innehåll	och	uppläggning	(se	diagram	13	nedan).	Deltagare	födda	utanför	Norden	
och	deltagare	på	allmän	kurs	har	inte	riktigt	samma	uppfattning.	De	uppger	att	de	
inte	kunnat	påverka	i	samma	utsträckning.	Cirka	60	procent	av	deltagarna	födda	i	
Sverige svarar att de ofta eller mycket ofta kunnat påverka studierna. Motsvarande 
siffra	 för	deltagare	 födda	utanför	Norden	är	knappt	50	procent.	Yngre	deltagare	
svarar	i	något	högre	grad	att	de	kunnat	påverka	studierna	jämfört	med	de	äldre.16 
Diagrammet	nedan	visar	deltagare	på	allmän	och	särskild	kurs.	

Diagram 13. Deltagares möjlighet att påverka studiernas innehåll och uppläggning. 
Fördelning efter allmän och särskild kurs. Procent.

De	deltagare	som	har	intervjuats	har	alla	olika	bakgrundskunskaper,	olika	svårighe-
ter	och	olika	behov	av	individuell	anpassning.	De	flesta	anser	ändå	att	det	är	möjligt	
att	påverka	upplägget	av	folkhögskolestudierna.	För	ett	par	personer	har	det	dock	
inte	varit	möjligt	att	välja	bort	eller	byta	ut	ett	ämne	de	redan	läst	tidigare.	De	har	

16	 Äldre	är	här	definierat	som	31	år	eller	äldre.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hur ofta har du kunnat påverka studiernas innehåll och uppläggning?

n Mycket ofta    n Sällan/aldrig    n Inte aktuellt    n Uppgift saknas

Procent

Alla

Särskild kurs

Allmän kurs



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla? 51

då	tvingats	läsa	om	ämnet	och	uppfattar	det	som	ganska	onödigt.	Deltagaren	som	
citeras	nedan	är	en	av	dessa:

Jag blev förvånad när jag kom hit för jag trodde att det skulle vara till 
hundra procent att jag fick välja vilka ämnen jag skulle läsa upp. Men 
väljer man en viss inriktning som jag gjorde så måste jag läsa ämnen som 
jag kanske redan har fått godkänt i. (…) Och visst, det kan ju inte skada, 
men det känns rätt onödigt ibland. Jag skulle vilja satsa mer på de ämnen 
som matte och så som jag verkligen vill läsa upp. (b5)

Samtidigt	finns	det	andra	beskrivningar	från	personer	som	tyder	på	det	motsatta.	Ett	
exempel	är	en	deltagare	som	upplevde	att	det	blev	för	mycket	olika	ämnen	och	som	
då	kunde	komma	överens	med	skolan	om	att	ta	bort	ett	ämne	och	byta	ut	ett	ämne	
mot ett annat. Även tempot har gått att anpassa:

(…) för mig har de varit väldigt generösa. Det har inte varit några diskus-
sioner om att så får du inte göra eller så. I mitt tempo. Jag har inga krav 
på mig att jag ska göra det och det. Matten då…jag har väldigt svårt för 
matte. De andra gör prov efter varje kapitel, men jag gör det i mitt tempo 
och slipper de krångliga proven. (g3)

En	annan	deltagare	beskriver	anpassningen	på	liknande	sätt:

Jag valde bort engelska B för att jag visste att vi hade en viss lärare som 
gav väldigt mycket läxa och gick till engelska A istället. Om man bara är 
öppen och har en dialog med lärarna så är de aldrig omöjliga. Jag sa som 
det var att det passade inte för det är mycket runt omkring. Mycket i skolan 
och med barnens läxor. Så då kände jag att nästa termin kan jag hoppa på 
engelska B igen. (h3)

I intervjuerna beskrivs tempot i undervisningen som en viktig faktor. Tempot be-
skrivs	som	lägre	än	på	till	exempel	Komvux	och	många	säger	att	det	är	en	viktig	
anledning till varför de valt att studera på folkhögskola. Några beskriver att de inte 
känner	någon	stress	på	folkhögskolan	och	att	det	till	exempel	går	att	få	mer	tid	på	sig	
för	en	inlämningsuppgift	om	man	behöver	det.	Ett	par	kvinnor	med	barn	poängterar	
att	de	tycker	att	det	är	bra	att	studierna	framförallt	bedrivs	på	dagtid	på	folkhög-
skolan	och	att	det	inte	är	så	mycket	hemuppgifter	eller	läxor	på	deras	kurser.	Några	
enstaka	beskriver	att	det	ibland	kanske	går	lite	väl	långsamt	och	att	det	är	svårt	att	
påverka undervisningen så att tempot eller kraven blir högre. 
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Av	deltagarna	som	svarat	på	enkäten	är	det	ungefär	var	tionde	som	tycker	att	
studietakten	är	 för	hög.17	Ungefär	15	procent	av	deltagarna	på	allmän	kurs	 sva-
rar	att	studietakten	är	för	hög.	På	särskild	kurs	är	det	drygt	fem	procent.	Personer	
födda	utanför	Norden	och	personer	som	har	svårigheter	att	läsa,	tala	eller	skriva	på	
svenska	svarar	oftare	att	studietakten	är	för	hög.	Diagrammet	nedan	visar	deltagarna	
fördelade utifrån födelseregion.

Diagram 14. Deltagarnas uppfattning om studietakten. Fördelning efter födelseregion. 
Procent.

Ungefär	var	fjärde	deltagare	svarar	att	de	anser	att	studierna	ofta	eller	mycket	ofta	
ställer	för	låga	krav	på	dem.	Deltagare	födda	utanför	Norden	svarar	i	högre	grad	
än	deltagare	födda	i	Sverige	att	kraven	ofta	är	för	låga.	Nästan	var	tredje	deltagare	
född	utanför	Norden	uppger	att	kraven	ofta	är	för	låga	jämfört	med	var	femte	del-
tagare	född	i	Sverige	(se	diagram	15	på	nästa	sida).	På	den	allmänna	kursen	är	det	
också	vanligare	att	deltagarna	svarar	att	studierna	ofta	ställer	för	låga	krav.	Drygt	
var	fjärde	deltagare	på	allmän	kurs	svarar	att	kraven	ofta	är	för	låga	jämfört	med	
var	femte	på	särskild	kurs.	

17	 De	som	svarat	”mycket	ofta”	eller	”ofta”	på	fråga	14:11	i	enkät	2.
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Diagram 15. Deltagarnas uppfattning om kravnivåerna. Fördelning efter födelseregion. 
Procent.

Lärarnas stöd och pedagogiska former
Lärarna	har	stor	betydelse	för	deltagarna	i	folkhögskolan.	Som	flera	av	deltagarna	
i	intervjuerna	också	säger	varierar	lärarnas	personlighet,	förmåga	och	kompetens.	
Överlag	är	dock	beskrivningarna	i	intervjuerna	väldigt	positiva.	I	några	av	intervju-
erna	beskrivs	lärarna	i	kontrast	till	hur	man	har	uppfattat	lärare	på	gymnasiet	eller	
på Komvux, vilket till exempel deltagaren i citatet nedan gör:

Det är mer diskussioner mellan polare än en auktoritär lärare som står 
med en käpp i handen. Jag fick ett sådant intryck i gymnasiet att det var 
väldigt strikt. (b5)

Många	deltagare	säger	att	lärarna	är	personliga	och	duktiga.	De	säger	också	att	de	
blir	sedda	av	sina	lärare,	vilket	är	viktigt	för	dem:

Om inte lärarna jobbade på det här sättet som de gör så hade vi aldrig 
känt att vi hade det här utrymmet…att få….eller hur? Det är jätteviktigt. 
Och det är de som skapar förutsättningar…känns det som från början. 
Sedan är det vi som rasar på! (i5)

De är jätteduktiga på att se…och hjälpa fram människor som just är blyga. 
Uppmuntrar och…speciellt vår klassföreståndare. Hon är fantastisk! (i1)
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I	enkät	2	finns	ett	antal	frågor	som	handlar	om	hur	deltagarna	uppfattar	sina	lärare.	
Svaren åskådliggörs i diagram 16 nedan:

Diagram 16. Deltagarnas uppfattningar om lärarna. Procent.

Som	diagrammet	ovan	visar	uppfattar	de	allra	flesta	lärarna	som	kunniga,	hjälp-
samma	och	tillgängliga.	Nästan	alla	anser	också	att	de	i	hög	grad	eller	någon	mån	
har	fått	det	stöd	de	behövt	för	att	klara	av	studierna.	Ungefär	var	tredje	har	i	hög	
grad	fått	hjälp	med	frågor	som	rör	framtida	studier	eller	jobb.	Lägger	man	till	dem	
som	även	svarar	att	de	i	någon	mån	fått	hjälp	svarar	nästan	tre	av	fyra	positivt.	Drygt	
60	procent	har	dessutom	fått	hjälp	av	lärarna	att	hantera	frågor	som	inte	har	med	
studierna att göra. 

Bland	de	deltagare	som	generellt	sett	är	missnöjda	med	sin	utbildning	(de	som	
svarat	att	de	inte	vill	rekommendera	kursen	eller	skolan	till	andra)	är	det	förhål-
landevis	många	(var	femte)	som	svarar	”nej,	tvärtom”	på	frågan	om	lärarna	har	gett	
dem det stöd de behövt för att klara av studierna. 

Personer	födda	utanför	Norden	svarar	i	högre	grad	än	de	som	är	födda	i	Sverige	
att	de	har	fått	hjälp	av	lärare/handledare	med	frågor	som	rör	fortsatta	studier	eller	
arbete.	De	svarar	också	i	högre	grad	att	de	fått	hjälp	med	frågor	som	inte	har	med	
studierna	att	göra.	Deltagare	som	är	20	år	eller	yngre	har	också	oftare	fått	hjälp	med	
icke	studierelaterade	frågor	om	man	jämför	med	de	som	är	över	20	år.	

Ungefär	en	tredjedel	av	de	svarande	uppger	att	de	ofta	har	haft	med	lärare	eller	
handledare	att	göra	vid	sidan	om	kursen.	Andelen	är	ännu	högre	–	nästan	45	procent	
–	för	deltagare	som	är	födda	utanför	Norden.	
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Undervisningsformerna	varierar	från	lärare	till	lärare,	mellan	olika	folkhögsko-
lor	och	också	självklart	beroende	på	vilket	ämne	det	handlar	om.	En	kurs	i	sam-
hällskunskap	och	en	kurs	i	keramik	bedrivs	på	olika	sätt.	Som	diagram	17	nedan	
visar	verkar	det	vara	vanligt	med	grupparbeten	och	diskussioner	i	de	flesta	kurserna.	
I	 intervjuerna	 beskriver	många	deltagare	 också	 att	 det	 är	mycket	 diskussioner	 i	
undervisningen. 

Diagram 17. Deltagarnas uppfattningar av undervisning och grupparbeten. Procent.

I	intervjuerna	beskriver	flera	att	de	diskuterar	mycket	på	lektionerna	och	att	del-
tagarnas	 tidigare	 erfarenheter	 tillför	någonting	positivt	 i	 skolarbetet.	Det	blir	 en	
djupare förståelse och bredd i diskussionerna. 

En	annan	aspekt	som	lyfts	fram	i	flera	av	intervjuerna	är	att	man	har	fått	göra	
studiebesök	på	museer,	bibliotek,	teater	osv.	Särskilt	deltagare	med	invandrarbak-
grund lyfter fram betydelsen av att någon har visat dem olika museer eller att bib-
lioteket	finns.	Kvinnan	i	citatet	nedan	lärde	sig	detta	just	på	folkhögskolan:

Det var också några förra året som gick till biblioteket. Visade vart man 
kan gå och hur man kan bli medlem (…) Det är ingen som visar familjen 
var museet ligger eller vilket museum som finns eller vad som finns i stan. 
Det lärde jag mig på skolan. (e3)
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Studiernas personliga påverkan
Många	av	deltagarna	som	intervjuats	beskriver	på	lite	olika	sätt	en	stark	och	viktig	
gemenskap med andra deltagare på kursen eller på skolan. ”Vi tar hand om varan-
dra”	uttryckte	en	av	de	 intervjuade	deltagarna	det.	 I	enkäten	ombads	deltagarna	
uppge hur gemenskapen med studiekamraterna varit. Cirka 60 procent svarar att 
gemenskapen varit mycket bra och ytterligare drygt 30 procent att den varit ganska 
bra.	Andelen	som	svarar	”ganska	dålig”	eller	”dålig”	är	ungefär	lika	för	alla	svars-
grupper.	Det	finns	en	viss	tendens	att	personer	födda	utanför	Norden,	på	allmän	kurs	
eller	med	funktionsnedsättning	svarar	något	mindre	positivt	(”ganska	bra”	istället	
för	”mycket	bra”)	än	svenskar,	på	särskild	kurs	eller	utan	funktionsnedsättning.

I	 intervjuerna	 och	 i	 enkät	 2	 frågade	 vi	 hur	 umgänget	 och	 kontakten	 är	med	
deltagare	på	andra	kurser	på	 samma	folkhögskola.	 I	 enkäten	är	det	ungefär	 lika	
många som svarar att de ofta eller mycket ofta har umgåtts med andra deltagare på 
andra	kurser	som	de	som	säger	att	de	sällan	eller	aldrig	har	gjort	det.	I	intervjuerna	
är	bilden	också	varierande.	På	några	skolor	umgås	deltagarna	sällan	med	deltagare	
på	andra	kurser	och	en	del	skolor	finns	det	mer	umgänge	över	”kursgränserna”.	
På	skolor	med	internat	är	det	vanligare	att	man	även	umgås	med	andra	än	de	egna	
kurskamraterna. 

I	enkät	2	ställdes	frågor	om	folkhögskolestudiernas	påverkan	på	de	studerande.	
Diagram	18	(nedan)	och	19	(nästa	sida)	visar	svaren	på	dessa	frågor.	Åtta	av	tio	an-
ser	att	de	har	blivit	mer	allmänbildade	och	att	folkhögskolestudierna	har	förbättrat	
deras	förmåga	att	självständigt	söka	kunskap,	tänka	kritiskt	och	analytiskt	samt	att	
samarbeta	med	andra.	Samarbetsförmågan	värderas	särskilt	högt.	Cirka	40	procent	
svarar	att	den	i	hög	grad	har	förbättrats.	

Diagram 18. Deltagarnas uppfattningar om hur folkhögskolestudierna har förbättrat vissa 
förmågor. Procent.
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Diagram 19. Deltagarnas uppfattningar om hur folkhögskolorna har påverkat engagemang 
och intressen. Procent.

Bilden	är	som	diagrammen	visar	överlag	mycket	positiv.	När	vi	i	intervjuerna	frå-
gade	deltagarna	vad	som	hade	hänt	om	folkhögskolan	inte	funnits	svarade	en	del-
tagare:

Jag hade fortsatt den bana jag hade. Hade inte skaffat mig gymnasiekom-
petens. Med den konsekvensen att jag inte skulle veta hur allting funkade 
i samhället. (i3)

Just	att	de	blivit	allmänbildade	är	ett	svar	som	återkommer	hos	flera	av	de	intervju-
ade.	Detta	gäller	inte	minst	deltagare	födda	i	andra	länder	som	genom	folkhögsko-
lan	fått	en	introduktion	till	både	det	svenska	samhället	och	till	sitt	lokalsamhälle.	

Intervjustudien	genomfördes	i	nära	anslutning	till	riksdagsvalet	och	det	har	kan-
ske	påverkat	undervisningen	på	så	sätt	att	det	fanns	ett	särskilt	fokus	på	politik	och	
samhällsfrågor	under	just	detta	år.	Många	deltagare	berättar	att	de	har	fått	träffa	och	
intervjua	politiker,	göra	grupparbeten	och	rösta	i	skolval.	För	flera	var	det	den	första	
kontakten	med	de	politiska	partierna.	Andra	säger	att	de	var	samhällsengagerade	
redan innan folkhögskolestudierna. I några fall har folkhögskolestudierna åtmins-
tone för stunden gjort att de varit mindre engagerade eftersom skolarbetet tar så 
pass	mycket	tid.	I	enkäten	svarar	ungefär	tre	fjärdedelar	att	folkhögskolan	har	haft	
positiva	effekter	på	deras	samhällsengagemang.	

I intervjuerna framkommer att många av folkhögskoledeltagarna också anser 
att de har blivit mer engagerade i kulturella frågor. Genom folkhögskolans olika 
verksamheter	har	de	provat	på	eller	tagit	del	av	kultur	på	ett	sätt	som	flera	av	dem	
inte	gjort	tidigare.	Bilden	är	dock	inte	enbart	positiv.	På	några	folkhögskolor	ut-
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trycker deltagarna snarare det motsatta – att kulturfrågor och kulturell verksamhet 
varit	nedprioriterade	på	skolan.	I	enkät	2	svarar	tre	av	fyra	att	folkhögskolestudierna	
gjort dem mer intresserade av kulturella frågor och drygt 60 procent att folkhögsko-
lestudierna gjort dem mer aktiva i deras fritidsintressen. 

Folkhögskolan	rymmer	många	olika	människor	med	olika	bakgrund	och	erfa-
renheter.	Som	vi	nämnt	tidigare	beskriver	många	deltagare	hur	detta	på	ett	positivt	
sätt	har	påverkat	diskussioner	och	gemenskapen	på	skolorna.	Graden	av	kontakt	
med	människor	med	olika	bakgrund	varierar	dock	mellan	skolorna.	På	några	folk-
högskolor	vi	besökte	var	en	majoritet	av	deltagarna	födda	i	andra	länder.	På	andra	
skolor	fanns	det	endast	enstaka	deltagare	med	utländsk	bakgrund.	På	en	del	sko-
lor umgicks deltagarna med deltagare från hela skolan och det fanns också många 
gemen samma aktiviteter. På andra skolor umgicks man mest med personer i sin 
egen undervisningsgrupp.

Ungefär	tre	fjärdedelar	av	de	svarande	på	enkät	2	anser	att	folkhögskolan	har	
ökat	deras	förståelse	för	mäns	och	kvinnors	olika	villkor	i	samhället	och	för	män-
niskor	med	annan	kulturell	eller	etnisk	bakgrund	(se	diagram	20	nedan).	Det	finns	i	
dessa	avseenden	ingen	skillnad	mellan	kvinnor	och	män,	men	väl	mellan	personer	
födda	i	Sverige	och	utom	Norden.	De	senare	uppger	i	större	utsträckning	att	de	har	
ökat sin förståelse.

Diagram 20. Deltagarnas uppfattningar om folkhögskolans påverkan för förståelsen för mäns 
och kvinnors olika villkor samt människor med annan etnisk bakgrund. Procent.

I	enkät	2	tillfrågades	deltagarna	om	de	blivit	diskriminerade	på	folkhögskolan.	Fem	
procent	 svarar	 att	 de	 upplevt	 sig	 negativt	 särbehandlade	 på	 grund	 av	 kön.	Lika	
många	svarar	att	de	upplevt	sig	negativt	särbehandlade	på	grund	av	etnisk	tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning. Personer födda utanför Norden har i 
högre grad – en av tio – upplevt detta. En procent svarar att de upplevt sig negativt 
särbehandlade	på	grund	av	sin	sexuella	läggning.	Svarsfrekvensen	är	hög	på	dessa	
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tre frågor. Uppgift saknas endast för cirka två procent. För många frågor i under-
sökningen	är	bortfallet	större,	i	en	del	fall	betydligt	större.

De	deltagare	som	uppgav	att	de	har	någon	funktionsnedsättning	tillfrågades	om	
de	upplevt	sig	negativt	särbehandlade	på	grund	av	detta.	Nästan	var	femte	svarar	ja,	
drygt	tre	fjärdedelar	svarar	nej	och	uppgift	saknas	för	resterande	cirka	fem	procent.	

Deltagarna	tillfrågades	också	om	de	upplevt	sig	sexuellt	trakasserade.	Knappt	
fem	procent,	en	något	lite	större	andel	av	kvinnor	än	av	män,	svarar	att	de	blivit	
sexuellt trakasserade av andra deltagare. En procent uppger att de blivit sexuellt 
trakasserade	av	lärare	och	en	procent	av	annan	personal	på	folkhögskolan.	Det	finns	
här	ingen	skillnad	mellan	kvinnor	och	män.	Även	på	dessa	tre	frågor	är	svarsfrek-
vensen hög. 

Deltagarnas omedelbara erfarenheter –
sammanfattning

Den	bild	som	framkommer	 i	det	 insamlade	materialet	är	att	de	flesta	deltagarna	
i	folkhögskolan	är	nöjda	med	sina	studier.	En	mycket	hög	andel	säger	att	utbild-
ningen	har	anpassats	efter	deras	personliga	villkor.	De	flesta	säger	också	att	de	kan	
påverka	studiernas	uppläggning	och	innehåll.	

Knappt	hälften	av	deltagarna	med	funktionsnedsättning	uppger	att	de	har	fått	
något stöd med anledning av detta av folkhögskolan. En tiondel av dem anser emel-
lertid	att	stödet	varit	otillräckligt.	Ungefär	15	procent	av	säger	att	de	saknat	stöd	
helt.	Svarsfrekvensen	 i	 undersökningen	är	 låg	och	andelen	personer	med	någon	
typ	av	funktionsnedsättning	är	relativt	liten.	Det	medför	att	det	är	få	personer	med	
funktionsnedsättning	i	materialet,	vilket	in	sin	tur	medför	att	skattningar	för	olika	
grupper	av	funktionsnedsättningar	får	mycket	låg	precision.	Det	gör	att	jämförelser	
mellan	olika	typer	av	funktionsnedsättningar	knappast	låter	sig	göras.	Om	man	ändå	
ska göra ett försök att tolka svaren så förefaller det som att personer med ”synliga” 
funktionsnedsättningar	oftare	får	stöd	än	de	som	har	neuropsykiatriska	funktions-
nedsättningar,	dyslexi,	medicinsk	eller	psykisk	funktionsnedsättningar.

Mer	än	var	femte	deltagare	med	svårigheter	i	svenska	språket	svarar	att	de	inte	
fått	stöd	alls,	men	att	de	hade	behövt	det.	Ytterligare	drygt	tio	procent	uppger	att	de	
har	fått	stöd,	men	att	det	varit	otillräckligt.	

Lärarna	framhålls	av	många	som	kunniga	och	hjälpsamma.	Grupparbeten	och	
diskussioner i olika former verkar vara vanligt på folkhögskolekurserna. I intervju-
erna	berättar	deltagarna	–	i	synnerhet	på	de	allmänna	kurserna	–	om	studiebesök	
på till exempel museer och bibliotek. För en del av deltagarna var detta första kon-
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takten	med	denna	typ	av	samhällsinstitutioner.	Detta	bidrar	sannolikt	till	att	så	pass	
många svarar ”ja” på frågan om folkhögskolestudierna har gjort dem mer engage-
rade	i	samhället.	Över	80	procent	svarar	att	de	anser	att	de	blivit	mer	allmänbildade.	
Tre av fyra svarar att folkhögskolestudierna, i hög grad eller någon mån, gjort dem 
mer	engagerade	i	samhällsfrågor,	mer	aktiva	i	sina	fritidsintressen	och	mer	intres-
serade av kulturella frågor. 
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6. Vilken långsiktig betydelse 
 bedömer deltagarna att    
 folkhögskolestudierna har haft?

I detta kapitel redovisas dels de studerandes uppfattningar om hur studierna har 
påverkat	deras	personliga	utveckling	och	förutsättningar	för	framtida	studier	och	
förvärvsarbete.	Dessutom	 redovisas	 vilken	 sysselsättning	 de	 har	 efter	 avslutade	
folkhögskolestudier.	Aktuell	 sysselsättning	 sätts	också	 i	 relation	 till	motiven	 för	
studierna.

Betydelse för den personliga utvecklingen
Folkhögskolestudierna tillskrivs många positiva effekter av deltagarna i båda en-
käterna	och	 i	 de	 intervjuer	 som	har	gjorts	 inom	 ramen	 för	denna	 studie.	 I	 båda	
enkäterna	fanns	frågor	som	handlade	om	studiernas	påverkan	på	deltagarnas	per-
sonliga	 utveckling.	Diagram	21	 visar	 svaren	 från	 enkät	 2.	Åtta	 av	 tio	 deltagare	
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Diagram 21. Deltagarnas uppfattning om folkhögskolestudiernas påverkan på 
självförtroende med mera. Procent.
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svarar	att	folkhögskolestudierna	–	åtminstone	i	någon	mån	–	har	gjort	att	de	känner	
bättre	självförtroende	och	tar	fler	initiativ	än	tidigare.	Nästan	lika	många	anser	att	
de	ifrågasätter	mer	än	tidigare.	Frågan	och	svarsalternativen	var	något	annorlunda	
formulerade	i	enkät	1,	men	andelen	positiva	svar	är	jämförbar.		

I intervjuerna har folkhögskolestudierna haft stor betydelse för en del av del-
tagarnas	 självförtroende.	De	 beskriver	 det	 i	 termer	 av	 att	 folkhögskolestudierna	
gett	dem	trygghet,	självständighet	och	självförtroende.	I	citaten	nedan	berättar	två	
kvinnliga	deltagare	om	hur	de	har	upplevt	att	deras	självförtroende	vuxit	under	tiden	
de studerat på folkhögskola:

Jag har fått mycket självförtroende. Det har börjat i den här skolan. Förut 
vågade jag inte prata med andra. Vågade inte fråga. Jag satt bara tyst i 
klassen. Men nu är jag mycket social och frågar vad jag vill hela veckan.
(e1)

Jag har fått både min självkänsla och mitt självförtroende att växa till 
max. När jag började här var det mycket att jag inte trodde att jag skulle 
fixa detta. Jag kände mig otroligt dum. Att vara så gammal och inte ha 
gått gymnasiet. Det var pinsamt för mig. Jag kände det så. Jag var inte en 
speciellt bra förebild för mina barn. (h3)

Andra	deltagare	betonar	andra	aspekter	när	de	får	frågan	om	vad	folkhögskolestu-
dierna har gett dem. Flera svarar att de har fått kunskaper de behöver eller att de 
har	fått	nya	vänner.	Några	säger	att	de	har	återfått	lusten	att	lära	sig	saker,	vilket	
personen	i	citatet	nedan	är	ett	exempel	på:	

Under gymnasiet blev jag kränkt av lärarna. (…) Man gick till skolan och 
var där men ändå inte. Men här är jag på lektionen. Tar in och lyssnar. 
Jag sticker inte bara till skolan för att få min närvaro. Jag är här för att 
lära mig helt enkelt. Jag går till skolan för att jag vill lära mig. Vill träffa 
människor. Få in kunskaper och inte bara sitta. (a6)

Bland	 de	 intervjuade	 finns	 också	 exempel	 på	 personer	 för	 vilka	 folkhögskole-
studierna	har	 inneburit	en	vändpunkt	 i	 livet.	Några	av	dem	har	 lämnat	krimina-
litet	och	droger	bakom	sig	och	folkhögskolestudierna	är	ett	sätt	att	kunna	komma	
tillbaka	och	få	en	utbildning	och	ett	förvärvsarbete.	Men	det	är	också	ett	sätt	att	
lämna	storstaden	och	destruktiva	umgängeskretsar.	En	deltagare	som	mått	psykiskt	
mycket	dåligt	berättar	att	folkhögskolestudierna	har	gett	henne	struktur	i	livet:	
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Det har gett mig så jäkla mycket. Om man jämför med hur mitt liv sett ut. 
Inte bara skolan. Hur mitt liv såg ut innan jag började. Det har gett mycket 
struktur…överhuvudtaget...att man äter vid en tid, att man går upp vid en 
tid. Det är helt nytt för mig. (a4)

Åtta	av	tio	anser	att	folkhögskolestudierna	gjort	dem	bättre	rustade	för	fortsatta	stu-
dier	och	tre	av	fyra	anser	att	de	har	fått	bättre	studieteknik.	Tre	av	fyra	anser	också	
att	de	är	bättre	rustade	för	arbetsmarknaden	(diagram	22	nedan).

Diagram 22. Deltagarnas uppfattningar om folkhögskolestudiernas påverkan för framtida 
studier eller arbete.18 Procent.

Den	stora	majoriteten	deltagare	som	besvarat	enkät	2	ser	med	andra	ord	positiva	
effekter	för	deras	möjligheter	att	studera	vidare	och/eller	förbättra	sin	situation	på	
arbetsmarknaden.	Tar	man	hänsyn	till	varför	deltagarna	sökte	sig	till	folkhögskolan	
blir	resultaten	i	en	del	fall	än	mer	positiva.	Nio	av	tio	deltagare	som	uppger	att	de	
gått	på	folkhögskolan	för	att	förbättra	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden	tycker	
sig	ha	blivit	bättre	rustade	för	arbetsmarknaden.	Deltagare	som	har	gått	på	folkhög-
skola	för	att	alternativet	vore	arbetslöshet	är	den	grupp	som	är	minst	positiv	när	det	
gäller	effekterna.	Liknande	resultat	finns	i	enkät	1.

De	som	sökt	sig	till	folkhögskolan	för	att	få	behörighet	till	fortsatta	studier	ut-
trycker	i	stor	utsträckning	att	de	också	blivit	bättre	rustade	för	fortsatta	studier.	Nio	
av	tio	tillhör	denna	grupp.	I	intervjuerna	uttrycker	flera	deltagare	det	som	att	de	får	
en	möjlighet	att	vänja	sig	vid	att	studera	igen	i	ett	lite	lugnare	tempo.	Då	blir	steget	
inte	lika	stort	sedan	när	de	ska	studera	på	högskolan.

18	 Svar	från	fråga	9:1	samt	7:1	och	7:2	i	enkät	2.	Observera	att	fråga	9:1	var	något	annorlunda	formu-
lerad.	Här	är	den	korrigerad	rent	språkligt	för	att	passa	in	i	diagrammet.
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Sysselsättning efter folkhögskolestudierna
Ungefär	40	procent	av	deltagarna	som	besvarat	enkät	1	förvärvsarbetade	i	någon	
form	(anställda	på	hel-	eller	deltid,	egen	företagare	etc.)	vid	uppföljningstillfället.	
Drygt	var	fjärde	uppger	att	de	studerade.	Drygt	var	tionde	var	arbetslös	eller	syssel-
satt	i	en	arbetsmarknadspolitisk	åtgärd	(till	exempel	praktik).	Detta	åskådliggörs	i	
diagram 23 nedan:

Diagram 23. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkhögskolestudierna.19 
Procent.

De	som	förvärvsarbetade	vid	uppföljningstillfället	ombads	svara	på	en	fråga	om	
huruvida de ansåg att folkhögskolestudierna bidragit till att de hade det arbete de 
hade.	Nästan	hälften	svarar	att	folkhögskolestudierna	inte	alls	bidragit.	Drygt	var	
fjärde	svarar	att	studierna	helt	eller	till	stor	del	bidragit.	I	diagram	24	på	nästa	sida	är	
de	svarande	fördelade	utifrån	kurstyp.	Deltagare	på	särskilda	kurser	är	mer	positiva	
än	de	på	allmän	kurs.

19	 ”Vilken	var	din	huvudsakliga	sysselsättning	veckan	24–30	maj	2010?”	”Arbetar”	är	en	sam-
manslagning	av	svarsalternativen	”anställd”,	”egen	företagare”	och	”föräldraledig	från	arbete”.	
”Arbetssökande”	och	”Arbetsmarknadspolitisk	åtgärd”	har	slagits	samman.	Samtliga	svarsalter-
nativ	om	studier	har	slagits	samman.	Dessutom	har	”	i	daglig	verksamhet”	tillförts	som	kategori	i	
samband	med	den	manuella	genomgången	av	svaren	under	kategorin	”annat”.	Daglig	verksamhet	
är	en	insats	som	kan	erhållas	med	stöd	av	LSS.	De	flesta	tillhör	personkrets	1,	det	vill	säga	har	en	
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Antalet unga inom daglig verksamhet 
har ökat och det antas bero på en hårdare arbetsmarknad i kombination med minskade möjligheter 
till	anställning	inom	Samhall	(Berg,	Skogman	&	Tideman,	2010).
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Diagram 24. Folkhögskolestudiernas betydelse för arbetet.20 Fördelning efter allmän och 
särskild kurs. Procent.

Som beskrivits tidigare i denna rapport skiljer sig deltagarnas motiv till varför de 
studerat på folkhögskola. För en del handlar det om att få behörighet till fortsatta 
studier,	en	del	vill	förbättra	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden	och	andra	är	in-
tresserade	av	ett	specifikt	innehåll	i	en	specifik	kurs.	I	diagram	25	nedan	redovisas	
deltagarna	utifrån	sina	studiemotiv.	Deltagare	som	studerat	för	att	få	behörighet	till	
fortsatta	studier	uppger	också	i	högre	grad	än	andra	att	de	studerade	vid	uppfölj-
ningstillfället.	De	som	sökt	sig	till	folkhögskolan	för	att	förbättra	sina	möjligheter	
på	arbetsmarknaden	svarar	också	 i	högre	grad	än	andra	att	de	arbetade.	De	som	
studerade	på	grund	av	det	specifika	innehållet	i	kursen	arbetar	eller	studerar	i	hög	
grad	vid	uppföljningstillfället.	Av	deltagarna	som	studerat	för	att	alternativet	var	
arbetslöshet	var	ungefär	var	tredje	arbetslös	vid	uppföljningstillfället.	

20	 Fullständig	formulering	i	enkäten	var:	”Anser	du	att	de	erfarenheter	och	kunskaper	som	du	fått	ge-
nom dina folkhögskolestudier har bidragit till att du har fått det arbete du hade under veckan 24–30 
maj 2010?”.
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Diagram 25. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkhögskolestudierna. 
Fördelning efter studiemotiv. Procent.
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I	diagram	26	ovan	görs	en	uppdelning	utifrån	om	deltagarna	gått	allmän	eller	sär-
skild	kurs.	De	som	gått	allmän	kurs	är	oftare	arbetslösa	eller	i	arbetsmarknadspoli-
tiska	åtgärder.	Deltagare	som	gått	särskild	kurs	arbetar	i	högre	grad.	

Personer	 födda	 utanför	Norden	 är	 i	 högre	 grad	 arbetslösa	 eller	 sysselsatta	 i	
arbets	marknadspolitiska	åtgärder	jämfört	med	personer	födda	i	Sverige.	Ungefär	
var	femte	deltagare	född	utanför	Norden	var	arbetslös	eller	 i	åtgärd	vid	uppfölj-
ningstillfället.	De	arbetar	eller	studerar	i	lägre	utsträckning	(se	diagram	27	nedan).

Diagram 27. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkögskolestudierna. Fördelning 
efter födelseregion.21 Procent.

21	 I	enkäten	fanns	ett	tredje	alternativ	med	”född	i	Norden	(utom	Sverige).	Det	var	få	som	valde	detta	
alternativ	och	därför	har	dessa	valts	bort	vid	redovisningen	och	analysen.
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Diagram 26. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkhögskolestudierna. 
Fördelning efter allmän och särskild kurs. Procent.
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Enkät	1	besvarades	av	deltagare	som	hade	avslutat	sina	folkhögskolestudier	1–4	år	
innan	undersökningstillfället.	Diagram	28	nedan	visar	att	andelen	som	arbetar	ökar	
ju	längre	tid	som	gått.	På	motsvarande	sätt	minskar	andelen	som	studerar	och	även	
andelen	som	uppger	att	de	är	arbetslösa	eller	inskriven	i	någon	form	av	arbetsmark-
nadspolitisk	åtgärd.

Diagram 28. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkhögskolestudierna.22  
Fördelning efter tidpunkt till studiernas avslutande. Procent.

Deltagare med funktionsnedsättning

Delar	man	in	de	svarande	utifrån	om	de	har	en	funktionsnedsättning	eller	ej	(dia-
gram	29	på	nästa	sida)	framgår	att	personer	med	någon	form	av	funktionsnedsätt-
ning	 i	 lägre	grad	 förvärvsarbetar	 eller	 studerar	 än	 andra.	Var	 fjärde	person	med	
funktionsnedsättning	var	arbetslös	eller	sysselsatt	i	arbetsmarknadspolitiska	åtgär-
der	vid	uppföljningen.	De	är	i	högre	grad	pensionerade	och	sjukskrivna	än	andra.	
Knappt	fem	procent	av	dem	går	på	daglig	verksamhet,	vilket	är	en	insats	som	enbart	
riktar	sig	till	personer	med	vissa	typer	av	funktionsnedsättningar.	

Gruppen	personer	med	funktionsnedsättning	är	som	tidigare	påpekats	en	myck-
et	heterogen	grupp	som	rymmer	många	vitt	skilda	typer	av	funktionsnedsättningar.	
Man	kan	notera	att	dessa	skillnader	i	vissa	avseenden	också	avspeglas	i	sysselsätt-
ningen	efter	folkhögskolestudierna.	Nästan	hälften	av	personerna	med	hjärnskada	
i	vuxen	ålder	är	pensionerade.	Ytterligare	20	procent	är	sjukskrivna.	Ingen	annan	
grupp	har	så	stor	andel	pensionerade.	Drygt	var	femte	person	som	har	rörelsehinder	

22	 Svarsalternativen	”pensionerad”,	”sjukskriven”,	”daglig	verksamhet”	och	”annat”	har	här	slagits	
samman till ”övrigt” för att förenkla redovisningen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n Arbetar    n Arbetslös/i åtgärder    n Studerar    n Övrigt    n Uppgift saknas

Procent

1 år

2 år

3 år

4 år



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla?68

är	pensionerad	och	en	lika	stor	andel	av	deltagarna	med	hörselskador	eller	utveck-
lingsstörning har pension. För personer med rörelsehinder, synskadade och neu-
ropsykiatrisk	 funktionsnedsättning	 är	 den	vanligaste	 sysselsättningen	 att	man	 är	
arbetslös	eller	i	någon	form	av	arbetsmarknadspolitisk	åtgärd.	Det	gäller	var	fjärde	
rörelsehindrad	och	ungefär	en	tredjedel	av	de	synskadade	och	personer	med	neu-
ropsykiatriska	funktionsnedsättningar.	För	personer	med	hörselskador,	inlärnings-	
eller	koncentrationssvårigheter	och	dyslexi	är	den	vanligaste	sysselsättningen	för-
värvsarbete.	Den	grupp	som	har	högst	andel	studerande	är	deltagare	med	dyslexi.	
Ungefär	var	fjärde	person	svarar	att	de	studerade	vid	uppföljningstillfället.	

Cirka	40	procent	av	deltagarna	som	svarat	på	enkät	1	uppger	att	de	studerar	eller	
har	studerat	på	högskola	eller	universitet	efter	folkhögskolestudierna	(se	diagram	30).	 

Diagram 29. Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning efter folkhögskolestudierna. 
Fördelning efter funktionsnedsättning eller ej. Procent.
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Diagram 30. Deltagare som studerat på högskola/universitet efter folkhögskolestudierna. 
Fördelning efter utbildningsbakgrund före folkhögskolestudierna. Procent.
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Detta	svar	är	betydligt	vanligare	bland	deltagare	som	redan	tidigare	hade	studerat	på	
högskolan.	Ungefär	en	tredjedel	av	deltagarna	som	hade	gått	på	gymnasiet	tidigare	
(avslutat	eller	ej)	 svarar	att	de	studerat	på	högskola	efter	 folkhögskolestudierna.	
Bland	deltagarna	med	kortare	utbildningsbakgrund	är	andelen	ännu	lägre.

Folkhögskolestudiernas långsiktiga betydelse 
– sammanfattning

Ungefär	80	procent	av	de	deltagare	som	svarat	på	enkäten	säger	att	folkhögsko-
lestudierna	har	gjort	att	de	känner	bättre	självförtroende,	ifrågasätter	mer	och	tar	
fler	 initiativ	än	 tidigare.	Denna	bild	 framkommer	även	hos	flera	av	de	deltagare	
som	har	intervjuats.	Känslan	av	att	klara	av	skolan	är	viktig,	inte	minst	för	de	som	
upplevt	sig	kränkta	och	misslyckade	i	andra	skolformer.	Ungefär	tre	fjärdedelar	av	
deltagarna	upplever	sig	–	i	hög	grad	eller	i	någon	mån	–	bättre	rustade	för	fortsatta	
studier och för arbetsmarknaden.  

Ungefär	 var	 fjärde	 deltagare	 som	 förvärvsarbetade	 vid	 uppföljningstillfället	
anser att folkhögskolestudierna helt eller till stor del har haft betydelse för deras 
arbete.	Knappt	 hälften	 svarar	 att	 studierna	 inte	 har	 haft	 någon	 betydelse.	Drygt	
hälften	av	deltagarna	som	gick	på	folkhögskola	för	att	förbättra	sina	möjligheter	
på	arbetsmarknaden	arbetade	vid	uppföljningen	och	20	procent	studerade.	Ungefär	
40 procent av deltagarna som ville få behörighet till fortsatta studier uppgav att de 
studerade	vid	uppföljningstillfället.	Cirka	40	procent	av	deltagarna	har	studerat	på	
högskola	eller	universitet	efter	folkhögskolestudierna.	Ungefär	en	tredjedel	av	del-
tagarna	som	hade	gått	på	gymnasiet	tidigare	(avslutat	eller	ej)	svarar	att	de	studerat	
på högskola efter folkhögskolestudierna. 
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7. Analys och diskussion

Den	undersökning	som	redovisas	i	denna	rapport	är	en	del	av	Folkbildningsrådets	
samlade	utvärdering	av	folkbildningen.	Enligt	den	strategi	för	de	nationella	utvär-
deringarna	som	formulerats	för	perioden	2010–2014	ska	utvärderingen	riktas	mot	
de fyra syften som staten anger för statsbidragen till folkbildningen. I strategin 
anges	också	att	utvärderingarna	i	större	utsträckning	än	tidigare	ska	belysa	sam-
hällseffekterna	av	folkbildning.

I	den	ovan	nämnda	strategin	beskrivs	den	modell	för	arbetet	med	utvärderingar	
man	valt	att	arbeta	efter.	Modellen	innebär	att	man	under	en	femårsperiod	genomför	
ett antal allmänna respektive syftesinriktade utvärderingar.	Dessa	utvärderingar	
ligger till grund för metautvärderingar,	där	man	sammanställer	och	analyserar	re-
sultaten	från	de	olika	delutvärderingar	som	genomförs.	Resultatet	blir	en	samman-
hållen	analys	av	i	vilken	utsträckning	och	i	vilka	avseenden	som	statens	syften	med	
statsbidraget uppnåtts.

Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla? är	en	av	de	
utvärderingar	som	genomförs	under	åren	2010–2014.	Det	innebär	att	det	är	en	av	
flera	studier	som	tillsammans	ska	ge	underlag	för	en	samlad	bild	av	folkbildningen	
och i vilken mån den lever upp till de mål som angetts för statens bidrag till folk-
bildningen. 

Utvärderingen	har	fyra	övergripande	syften.	De	tre	första	handlar	om	folkhög-
skoledeltagarna	och	deras	erfarenheter.	Dessa	innebär:

•	 att	visa	vilka	folkhögskoledeltagarna	är	i	demografiskt	avseende
•	 att	spegla	deltagarnas	omedelbara	erfarenheter	av	den	utbildning	de	deltagit	

i, i relation till folkbildningens fyra syften
•	 att	undersöka	hur	deltagarna	uppfattar	folkhögskolestudiernas	betydelse	ett	

antal	år	efter	att	de	lämnat	folkhögskolan

Det	fjärde	syftet	handlar	om	metodutveckling.	Folkbildningsrådet	planerar	att	med	
start	i	den	utvärdering	som	äger	rum	under	2010	genomföra	regelbundna	folkhög-
skoledeltagarundersökningar.	Det	fjärde	syftet	med	denna	utvärdering	är	

•	 att	prova	ut	undersökningsinstrument	och	-metoder	som	kan	användas	i	fram-
tida, liknande studier.
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Med	utgångspunkt	från	de	tre	första	delsyftena	handlar	vårt	uppdrag	om	att	kartläg-
ga folkhögskoledeltagarna och deras erfarenheter av sina studier vid folkhögskolan. 
Att	detta	är	en	både	relevant	och	viktig	del	av	den	kunskap	som	bör	ligga	till	grund	
för	en	 samlad	utvärdering	av	 folkhögskolan	 framstår	närmast	 som	självklart.	Vi	
sammanfattar och diskuterar våra resultat i relation till dessa tre delsyften i avsnittet 
Vad är folkhögskolan 2010 enligt våra deltagare? 

Det	fjärde	delsyftet	handlar	om	hur	vi	kan	utveckla	våra	arbetssätt	och	metoder	
när	det	gäller	att	kartlägga	folkhögskoledeltagarna	och	deras	erfarenheter	av	sina	
studier	vid	folkhögskolan	–	vilket	naturligtvis	är	viktigt	för	att	det	ska	vara	möjligt	
att utveckla vår kunskap på detta område. Vi berör detta syfte i det avsnitt nedan 
som heter Om svårigheten att värdera våra resultat. 

Slutligen diskuterar vi i avsnittet Avslutande kommentarer några ytterligare as-
pekter	av	folkhögskolan	som	har	framkommit	i	arbetet	med	den	här	utvärderingen,	
men	som	ligger	utanför	våra	primära	syften.

Den mångfacetterade folkhögskolan
Bernt	Gustavsson	(1991)	beskriver	att	folkhögskolan	fram	till	1980-talet	hade	två	
ben: vuxenutbildning som var formellt behörighetsgivande, samt folkrörelsebase-
rad	folkbildning.	Folkhögskolan	så	som	den	framträder	i	vår	studie	innehåller	be-
tydligt	flera	”ben”:

BEHÖRIGHETS-
GIVANDE  

UTBILDNINGHABILITERING/
REHABILITERING

BILDNING
IDéBUREN  

UTBILDNING

ARBETS - 
MARKNADS-
POLITISKA  
åTGäRDER

SFI
(svenska för 
invandrare)

FolkhögSkolaN
På 2000-TaleT

Figur 1. Delar/inslag i folkhögskolan.
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Figur	1	på	föregående	sida	är	ett	sätt	att	illustrera	mångfalden	inom	folkhögsko-
lan.	Som	figuren	visar	är	folkhögskolan	i	dag	mer	än	det	som	Gustavsson	(1991)	
beskriver	 i	 termer	av	folkbildning	och	vuxenutbildning.	Dessa	 två	delar	är	dock	
fortfarande	viktiga	grunder	för	folkhögskolans	verksamhet.	Inte	minst	de	allmänna	
kurserna	kan	tänkas	få	en	allt	större	betydelse	framöver	i	och	med	att	möjligheterna	
att	studera	på	Komvux	minskar	och	att	arbetslösheten	är	förhållandevis	hög.	Som	
figur	1	visar	 agerar	 folkhögskolan	 inom	flera	 ”fält”	 (eller	marknader)	där	 andra	
aktörer	också	finns.	Det	handlar	ibland	om	verksamhet	som	sker	i	samverkan	med	
andra	eller	på	uppdrag	av	andra.	SFI,	arbetsmarknadspolitiska	åtgärder	och	kurser	
med	rehabiliterings-	eller	habiliteringsfokus	är	exempel	på	detta.	Det	finns	också	
en del av folkhögskolan som vi valt att placera i en egen cirkel under rubriken idé-
buren.	Utöver	all	annan	verksamhet	finns	det	också	skolor	och	deltagare	där	själva	
ideologin	hos	skolan/ägaren	är	det	primära.	Det	kan	till	exempel	vara	en	religiös	
eller en politisk ståndpunkt eller annan idéburen verksamhet. 

Spelar	detta	någon	roll?	Vi	menar	att	det	gör	det.	Folkhögskolan	i	dag	är	så	pass	
heterogen	att	utsagor	om	folkhögskolan	som	helhet	nästan	alltid	blir	alltför	genera-
liserande för att kunna fånga in verkligheten i all dess komplexitet. 

I kapitel 2 argumenterade vi för vad som utgjort en viktig utgångspunkt för oss i 
arbetet	med	denna	undersökning;	att	det	är	angeläget	att	undersöka	vad	man	faktiskt	
gör vid folkhögskolan och vad denna verksamhet betyder för deltagarna – sna-
rare	än	att	på	förhand	utgå	från	olika	föreställningar	om	folkhögskolans	särart.	Inte	
minst	mot	bakgrund	av	att	folkhögskolan	genomgått	betydande	förändringar	fram-
står det som viktigt att diskutera folkhögskolans betydelse med utgångspunkt från 
en	bättre	empirisk	kunskap	om	–	bland	annat	–	deltagarna	och	deras	erfarenheter.

I detta avsnitt ska vi tillåta oss att, med utgångspunkt från den bild av deltagarna 
och deras erfarenheter av sina studier vid folkhögskolan som redovisats, föra en 
diskussion om folkhögskolans betydelse.

Som en upptakt till denna diskussion ska vi presentera vad folkhögskolan betytt 
för	några	av	de	deltagare	vi	mött	i	arbetet	med	utvärderingen.	Det	är	fiktiva	perso-
ner	som	är	sammansatta	av	flera	deltagares	berättelser.	Personerna	som	intervjuats	
är	lovade	anonymitet	och	därför	har	vi	lagt	samman	berättelser	och	skapat	dessa	
”urtyper” av folkhögskoledeltagare. 

Camilla, 21
Camilla avbröt sina studier efter år två på gymnasiet. Hon tröttnade på 
skolan och skulle ta ett sabbatsår och samtidigt bättra på sina språk-
kunskaper i ett engelskspråkigt land. Efter 1,5 år som aupair träffade 
 Camilla en amerikansk kille. Camilla slutade som aupair och jobbade 
på en skola för barn med autism. Camilla längtade hem till Sverige och 
hon och pojkvännen bestämde att de skulle flytta till Sverige. Camilla gick 
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först en termin på folkhögskola för att komplettera sitt gymnasiebetyg. Nu 
studerar hon till socialpedagog på folkhögskola. Hon vill arbeta med barn 
och unga i framtiden. Camilla tycker att folkhögskolan har gett henne en 
ny bild av hur utbildning kan vara. Hon trodde inte att man kunde bli sedd 
som människa på det sätt hon har upplevt det på folkhögskolan. Lärarna 
är kompetenta och engagerande. Camilla kan ibland tycka att det är lite 
väl flummigt med alla möten där allt ska diskuteras och det aldrig bestäms 
något. Hon tycker även att skolan skulle var lite hårdare mot deltagare 
som inte sköter sig. Camilla anser att folkhögskolan är så bra och att alla 
platser skulle få komma flera människor till gagn och inte slösas bort på 
deltagare som inte är närvarande.

Marianne, 43
Marianne lever ensam med sina barn som är 17 och 20 år. Mariannes 
man dog för ett par år sedan i en bilolycka. Hon har flyttat med barnen 
till den ort där de gått gymnasiet. Det har inneburit att hon har få vänner 
eller bekanta på den nya orten. Marianne var hemma med barnen när de 
var små. När hennes man någon gång tyckte att hon skulle skaffa sig en 
utbildning tyckte hon inte att det var nödvändigt. När mannen dog ham-
nade Mari anne i en djup depression och fastnade i ett alkoholmissbruk. 
I kontakt med vården och i samtal med hennes syster väcktes frågan om 
utbildning igen och Marianne bestämde sig för att i alla fall skaffa sig 
gymnasiekompetens. Hon tyckte från början att det kändes lite konstigt 
att vara äldst på skolan. Under den första terminen fick hon många nya 
vänner. Marianne går på allmän kurs med en samhällsinriktning. I klassen 
finns deltagare mellan 19 och 43 år. Marianne är förvånad över att hon 
tycker att det är så pass roligt att gå i skolan. Hon känner att hon har vuxit 
som människa och fått självförtroende. På skolan finns även en textilkurs. 
Där går många yngre kvinnor som efter hand blivit positiva förebilder för 
Marianne. Hon börjar fundera på att gå en liknande utbildning för att lära 
sig att sy kläder.

Rose, 28
Rose har bott i Sverige i fem år. Hon började på folkhögskolan för två år 
sedan efter det att hon på en fest sprungit på en väninna från hemlandet. 
Väninnan beskrev hur hon hade fått möjlighet att lära sig om Sverige och 
svenska språket på en folkhögskola i den förort där de bor. Rose kontak-
tade samma folkhögskola och anmälde sig till en kvinnokurs på en termin. 
På kvinnokursen träffade Rose flera kvinnor som visade sig bo i samma 
bostadsområde. Kvinnorna hjälper varandra med studierna både på sko-
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lan och hemma hos varandra om det behövs. På skolan har hon för första 
gången fått möjlighet att lära känna svenskar. SFI tyckte hon var sämre för 
där pratade alla bara på sitt hemspråk. Hon har funderat på att studera 
på Komvux, men har hört att tempot är högt och att man måste studera 
mycket på egen hand. Rose bryr sig inte om att skolan drivs av ABF. Hon 
kan ibland bli nyfiken på alla konferensdeltagare som dyker upp, men blir 
också lite besviken när hennes klass gång efter annan får byta klassrum 
för att konferenser behöver mer lokaler. Hennes mål är att få sin gymna-
siebehörighet och sedan söka vidare och utbilda sig till sjuksköterska. 

Urban, 26
Urban har fått plats på en Växa-kurs som pågår i fyra terminer på en 
folkhögskola. Tidigare bodde han i ett gruppboende. Han bor nu för första 
gången på annan ort än sin familj. Han har gått på skolan i tre terminer 
och vill inte flytta hem igen. På skolan har han fått många nya vänner. 
Folkhögskolan jobbar aktivt med att ordna olika studiebesök och det gör 
ibland att Urban kan bli nervös. Han vill gärna ha människor han känner 
omkring sig och har med sina lärare kommit överens om att han ändå ska 
försöka träffa andra människor i andra miljöer. Studiebesöket på kommu-
nens bibliotek gjorde att han tog steget att bli medlem i stadens filmstudio. 
Han lyssnar gärna på ljudböcker och är flitig deltagare på skolans film-
kvällar. I klassen har han träffat en flickvän som han saknar när hon inte 
är i närheten. Urban har köpt sig en digital videokamera och vill göra TV-
program om fåglar. Urban åker hem allt mer sällan utan stannar gärna på 
skolan och hjälper till med praktiska saker. Han är klassens representant 
i skolans elevråd och det är han stolt över. Han uppskattar sin mentor på 
skolan som gett honom mycket stöd.

”Bilderna”	ovan	illustrerar	den	stora	bredd	som	finns	bland	deltagarna	i	folkhög-
skolan. Skolformen rymmer deltagare i ett stort åldersintervall, vilket många delta-
gare	påpekar	som	en	viktigt	och	positiv	skillnad	jämfört	med	gymnasiet.	Ungefär	
en	femtedel	av	deltagarna	i	folkhögskolan	är	invandrare,	vilket	är	en	fördubbling	
om	man	jämför	statistiken	för	2000-talet.23	Var	femte	har	en	funktionsnedsättning	
av något slag. Som vi har beskrivit i kapitel 4–6 i denna rapport rymmer gruppen 
många	olika	typer	av	funktionsnedsättningar	som	ställer	olika	krav	på	folkhögsko-
lorna. 

23 Se diagram 2 i denna rapport.
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Ett	av	statens	fyra	syften	med	statsbidraget	till	folkbildningen	är	att	utjämna	ut-
bildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	utbildningsnivån	i	samhället	(Regeringen,	
2010).	Utbildningsbakgrunden	hos	folkhögskoledeltagarna	är	lägre	på	allmän	kurs	
än	på	särskild	kurs.	På	allmän	kurs	har	tre	av	fyra	deltagare	inte	uppnått	avslutad	
gymnasieutbildning24. Under 2000-talet har andelen deltagare med oavslutad gym-
nasieutbildning	blivit	större.	På	särskild	kurs	har	betydligt	fler	avslutat	gymnasie-
studierna	eller	studerat	på	högskola.	Ungefär	var	femte	deltagare	saknar	fullstän-
diga	avgångsbetyg	från	gymnasieskolan	(Folkbildningsrådet,	2011).	

Vi	har	i	den	här	rapporten	beskrivit	deltagarna	i	folkhögskolan	utifrån	befintlig	
statistik	och	vårt	empiriska	material.	Vi	har	än	så	länge	endast	jämfört	detta	över	
tid.	Nästa	steg	skulle	vara	att	värdera	detta	genom	att	jämföra	det	med	någonting	
annat.	Kursutbudet	inom	folkhögskolans	långa	kurser	har	en	stor	bredd.	Allmänna	
kursen	och	särskilda	kursen	har	helt	olika	inriktning	och	innehåll.	Även	inom	de	
särskilda	kurserna	är	variationen	stor.	Det	gör	att	jämförelser	med	andra	skolformer	
inte	är	helt	lätta	att	göra.	För	den	allmänna	kursen	förefaller	dock	Komvux	vara	det	
rimligaste	att	jämföra	med.	Många	av	deltagarna	som	intervjuats	i	vår	studie	uppger	
att	de	ser	Komvux	som	alternativ	–	även	om	många	samtidigt	säger	att	Komvux	
på	grund	av	till	exempel	ett	högt	tempo	i	realiteten	inte	är	ett	alternativ	för	dem.	I	
enkäterna	uppger	en	ganska	stor	andel	att	de	studerat	på	folkhögskolan	för	att	få	
behörighet	 till	 fortsatta	 studier.	 I	 det	 sammanhanget	 är	det	också	 tydligt	 att	 just	
Komvux	är	alternativet.	För	de	deltagare	som	gått	särskilda	kurser	är	jämförelser	
inte	lika	enkla	att	göra.	För	vissa	särskilda	kurser	finns	liknande	utbildningar	inom	
universitets-	och	högskolevärlden.	Det	kan	till	exempel	handla	om	socialpedagoger	
eller	journalister.	För	vissa	andra	finns	det	inga	alternativ	alls.	Folkhögskolan	är	den	
enda	”aktör”	som	ger	den	utbildning	de	efterfrågar.	Det	går	sannolikt	också	att	köpa	
vissa typer av utbildning från privata utbildningsföretag om man har ekonomiska 
möjligheter.	Flera	av	dem	som	intervjuats	säger	att	de	gått	på	folkhögskola	som	ett	
komplement	till,	eller	istället	för,	SFI.	Dessa	deltagare	gör	själva	en	jämförelse	med	
SFI-skolan,	som	för	dessa	är	ett	rimligare	jämförelseobjekt	än	Komvux.	

Ett	vanligt	problem	vid	jämförelser	av	olika	verksamheter	är	att	statistiken	är	
uppbyggd	på	olika	sätt.	Skolverket	publicerar	statistik	om	eleverna	på	Komvux.	
Folkbildningsrådet	(se	till	exempel	Folkbildningsrådet,	2010)	använder	en	kategori	
för dem som påbörjat, men inte avslutat gymnasiestudier. 36 procent av deltagarna 
på	 allmänna	kursen	 ingår	där.	Den	kategorin	 saknas	helt	 i	 Skolverkets	 statistik.	
Skolverket skiljer i sin tur mellan personer som har gått högst två år på gymna-
siet	och	dem	som	har	gått	mer	än	två	år.	De	har	med	alternativet	”folkskola”	som	
lägst	utbildningsnivå.	Folkbildningsrådet	använder	begreppet	”ej	grundskolekom-
petens”.	I	diagram	31	på	nästa	sida	jämförs	Komvux	och	folkhögskolans	allmänna	

24  Avser år 2010.
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kurs	med	avseende	på	deltagarnas	utbildningsbakgrund.	För	att	nå	 jämförbarhet	
har fyra kategorier skapats utifrån de olika kategorier som Folkbildningsrådet och 
Skolverket	använder	sig	av.	Den	väsentliga	skillnaden	förefaller	vara	att	en	större	
andel av de studerande vid folkhögskolan inte har grundskola och att en större andel 
av de studerande vid Komvux har högre utbildning.

Diagram 31. Utbildningsbakgrund på allmän kurs och Komvux 2009. 25 Procent.

Andelen	kvinnor	är	ungefär	lika	stor	på	allmänna	kursen	som	på	Komvux.	40	pro-
cent	av	eleverna	på	Komvux	är	födda	utomlands.	Motsvarande	andel	för	deltagarna	
på	allmän	kurs	är	30	procent.	Det	är	en	större	andel	elever	under	25	år	på	Komvux.	
Nästan	40	procent	är	under	25	år	medan	det	på	folkhögskolans	allmänna	kurs	är	
ungefär	25	procent	av	deltagarna	som	är	under	25	år.

Blandningen	av	människor	med	olika	bakgrund	 tillför	någonting	positivt	 till	
diskussionerna	och	gemenskapen	enligt	flera	av	de	intervjuade.	Inom	varje	enskild	
folkhögskola	finns	det	olika	kurser	och	inriktningar	som	i	sig	attraherar	vissa	grup-
per	av	människor.	I	enkät	2	och	i	intervjuerna	har	vi	frågat	om	man	umgås	med	
deltagare	även	från	andra	kurser.	Ungefär	hälften	av	deltagarna	svarar	att	de	sällan	
eller	aldrig	gör	det.	I	intervjuerna	är	beskrivningarna	ungefär	likadana.	På	de	folk-
högskolor	där	deltagarna	bor	på	internat	verkar	det	vara	vanligare	att	man	umgås	
över	kursgränserna.	

I Folkbildningsrådets material skiljer man dels på långa och korta kurser och 
dels	på	allmän	och	särskild	kurs.	Vi	har	enbart	undersökt	de	långa	kurserna	i	den	
här	studien.	I	den	här	rapporten	har	vi	deltagarnas	upplevelser	i	fokus	och	lägger	
man ett deltagarperspektiv på kursutbudet får man en något mer komplex bild (se 
figur	2	på	nästa	sida).

25	 Källor:	Verksamhetsberättelse	2009	(Folkbildningsrådet,	2010)	samt	www.skolverket.se. Upp-
gifter	för	2010	avseende	Komvux	saknades	när	denna	rapport	skrivs.	Därför	används	2009	som	
jämförelse	år.
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Figur 2. Förhållandet mellan kurser med särskilda målgrupper och allmän/särskild kurs.

Innehållet	i	den	allmänna	kursen	är	av	allmänbildande	karaktär	med	fokus	på	de	
kärnämnen	som	ingår	i	grund-	och	gymnasieskolan	och	den	ger	behörighet	att	söka	
vidare	till	högskolan.	På	vissa	skolor	kan	man	läsa	den	allmänna	kursen	med	någon	
specialinriktning,	på	samma	sätt	som	man	kan	i	den	moderna	gymnasieskolan.	De	
särskilda	kurserna	ser	väldigt	olika	ut.	De	innefattar	exempelvis	konst-,	kultur-	och	
hantverkskurser, samt olika yrkesutbildningar (till exempel journalist, tolk eller 
socialpedagog).	Det	finns	också	olika	 specialkurser	 som	är	 riktade	 till	 specifika	
grupper	med	särskilda	behov.	”Urban”	som	beskrivs	ovan	är	ett	exempel	på	detta.	
Det	kan	handla	om	kurser	för	personer	med	afasi	eller	som	är	dövblinda,	utveck-
lingsstörda,	dyslektiker,	etc.	Dessa	ges	ibland	inom	ramen	för	de	särskilda	kurserna	
och	ibland	som	allmänna	kurser.	Därför	hamnar	de	mitt	emellan	i	bilden	ovan.	Här	
bör	man	också	nämna	de	speciella	kurser	som	ges	till	invandrare	på	flera	av	folk-
högskolorna.	Poängen	att	särskilja	denna	mellangrupp	av	kurser	när	man	diskuterar	
folkhögskolan	är	att	de	har	en	särställning	och	att	de	riktas	till	personer	med	just	
särskilda	förutsättningar	och	behov.	

”Camilla”, ”Marianne”, ”Rose” och ”Urban” har alla olika anledningar, motiv 
eller	syften	med	sina	folkhögskolestudier.	Det	vanligaste	svaret	i	enkäterna	är	att	man	
studerar	på	grund	av	innehållet	i	utbildningen	(särskilda	kursen)	eller	för	att	få	behö-
righet	till	fortsatta	studier	(allmän	kurs).	Motsvarande	resultat	finns	i	FB-	kvalitet.26 
För	många	handlar	folkhögskolestudierna	om	att	läsa	in	gymnasiet	och	sedan	even-

26 Uppgifter från FB-kvalitet 2010. Se metodavsnittet för en beskrivning av FB-kvalitet.
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tuellt	fortsätta	studera.	Enligt	beskrivningarna	i	intervjuerna	har	deltagarna	valt	folk-
högskolan	istället	för	Komvux	för	att	tempot	är	lägre	och	för	att	man	uppfattat	att	man	
får	mer	stöd	från	lärarna.	För	en	del	finns	dessutom	formella	hinder	som	gör	att	de	inte	
kan	läsa	på	Komvux.27 

Folkhögskolans	 särart	 är	 ett	 återkommande	 tema	när	 folkhögskolan	 studeras	
och	diskuteras.	Vi	redogör	i	kapitel	2	för	delar	av	den	forskning	som	finns.	Bland	
annat	refererar	vi	där	till	Paldanius	(2003)	som	sammanfattar	folkhögskolestudier	i	
sex karakteristiska punkter:

•	 lokalisationen	–	den	inhägnade	upplevelsen
•	 den	långsamma	studietakten
•	 bemötandet	från	lärargruppen
•	 glädjen	i	att	odla	ett	intresse	på	heltid
•	 det	intensiva	umgänget	med	andra
•	 det	är	inte	Komvux

Det	empiriska	materialet	i	vår	studie	bekräftar	den	bild	som	Paldanius	tecknar.	En	
aspekt	har	lyfts	fram	i	såväl	enkäter	som	intervjuer	och	som	samtidigt	saknas	i	Pal-
danius	punkter.	Denna	vill	vi	tillföra	till	Paldanius	resonemang:

•	 det	gemensamma	lärandet	i	gruppen

Deltagarna	beskriver	i	såväl	enkätmaterialet	som	intervjuerna	på	olika	sätt	hur	pass	
stor	del	av	undervisningen	som	sker	i	grupp	och	genom	diskussioner.	Man	lär	till-
sammans	och	av	varandra.	Det	är	också	i	det	sammanhanget	som	deltagarnas	olika	
åldrar och erfarenheter blir viktiga, liksom frivilligheten som gör att alla faktiskt vill 
delta.	Deltagarna	beskriver	ofta	folkhögskolan	som	någonting	annat	än	just	Kom-
vux.	Den	långsamma	studietakten	och	bemötandet	från	lärarna	är	viktiga	aspekter.	
I	enkäterna	svarar	åtta	av	tio	att	undervisningen	har	anpassats	efter	deras	egna	per-
sonliga villkor. Bara var tionde svarar att de ofta uppfattar studietakten som för hög. 
Ungefär	var	femte	deltagare	anser	att	studierna	ställer	för	låga	krav	på	dem.	Lärarna	
beskrivs	som	kunniga,	hjälpsamma	och	tillgängliga	i	mycket	hög	grad	och	delta-
garna får det stöd de behöver för att klara av folkhögskolestudierna. I intervjuerna 
framställs	de	av	vissa	i	motsats	till	auktoritära	gymnasielärare.	De	”ser”	deltagarna.	

”Rose”	i	beskrivningen	ovan	jämför	sina	folkhögskolestudier	med	SFI.	I	inter-
vjuerna	ger	flera	av	deltagarna	uttryck	för	ett	missnöje	med	den	SFI-undervisning	
de	fått.	För	vissa	handlade	det	just	om	att	svenska	språket	inte	talades	i	tillräckligt	
hög	 utsträckning.	Andra	 beskriver	 att	 de	 bara	 fått	 tre	 timmar	 om	dagen	 och	 att	
folkhögskolestudierna	ger	dem	en	möjlighet	att	istället	studera	på	heltid.	En	annan	

27	 Som	till	exempel	att	de	är	under	20	år.
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deltagare	var	”färdigutbildad”	enligt	SFI-skolan,	men	tyckte	själv	att	han	behövde	
studera mer svenska. Folkhögskolan erbjöd just detta. 

Så	långt	har	vi	hanterar	aspekterna	”vem”,	”varför”	och	”hur”.	I	den	här	avslu-
tande delen av detta avsnitt ska vi diskutera vad deltagarna tycker att folkhögskolan 
har gett dem. Om vi återgår till våra fyra deltagare ”Marianne”, ”Camilla”, ”Rose” 
och	”Urban”	så	beskriver	de	på	olika	sätt	vad	de	tycker	att	folkhögskolestudierna	
betyder för dem. ”Camilla” har fått en ny och mer positiv bild av hur utbildning 
kan	vara.	Hon	säger	att	lärarna	har	sett	henne	på	ett	sätt	hon	inte	trodde	var	möj-
ligt.	Allmänna	kursen	följdes	av	en	yrkesutbildning	inom	det	särskilda	kursutbudet.	
”Urban”	har	fått	prova	att	bo	på	annan	ort	än	sin	familj.	Han	har	utvecklat	ett	film-
intresse	och	blivit	medlem	i	en	filmstudio.	Han	har	fått	en	mentor	han	uppskattar.	
”Rose”	har	träffat	andra	kvinnor	som	bor	i	samma	bostadsområde	som	hon	gör.	Hon	
har	också	fått	lära	känna	svenskar,	vilket	gör	att	hon	lär	sig	tala	bättre	svenska.	Det	
låga	tempot	är	viktigt	för	henne,	men	hon	tänker	att	hon	så	småningom	ska	söka	
vidare	till	högskolan.	”Marianne”	beskriver	framförallt	att	hon	har	fått	bättre	själv-
förtroende	på	folkhögskolan.	Hon	har	lärt	känna	unga	kvinnor	som	hon	inspireras	
av.	Från	att	inte	tycka	att	hon	behövde	någon	utbildning	alls	och	en	stor	osäkerhet	
kring om hon skulle klara av att studera har hon snart skaffat sig sin gymnasiekom-
petens.	Den	positiva	bilden	av	folkhögskolestudiernas	betydelse	för	självförtroen-
det	återfinns	också	i	FB-kvalitetsundersökningar.28

Folkhögskolan	gör	de	flesta	deltagarna	mer	allmänbildade	och	mer	engagerade	
i	samhällsfrågor.	Åtta	av	tio	svarar	att	de	blivit	mer	allmänbildade	och	sju	av	tio	
att	de	blivit	mer	engagerade	i	samhällsfrågor.	Tre	av	fyra	säger	att	de	ifrågasätter	
mer.		Intervjustudien	ger	motsvarande	bild.	För	flera	av	deltagarna	är	detta	viktiga	
resultat.	Tidigare	har	de	kanske	inte	vetat	var	biblioteket	fanns,	inte	känt	till	några	
museer	eller	inte	känt	sig	intresserade	av	samhällsfrågor	eller	politik.	Det	är	givet-
vis	så	att	för	en	del	deltagare	har	dessa	aspekter	varit	mindre	viktiga.	De	säger	att	
de	sedan	tidigare	varit	mycket	engagerade	i	samhällsfrågor.	Samma	sak	gäller	de	
frågor	i	enkät	2	som	handlar	om	deltagarna	ökat	sin	förståelse	för	kvinnor	och	mäns	
olika	villkor	eller	människor	med	annan	kulturell	eller	etnisk	bakgrund	än	den	egna.	
 Mellan 70 och 75 procent anser att de har fått ökad förståelse. Kanske har resterande 
25	procent	redan	väldigt	god	förståelse	eller	så	betyder	deras	svar	att	folkhögskolan	
inte alls har arbetat med dessa teman. Frågans konstruktion gör att vi inte vet.

Vi	använder	”Marianne”	för	att	illustrera	alla	de	deltagare	som	säger	att	folkhög-
skolan	har	gett	dem	bättre	självförtroende.	Ungefär	åtta	av	tio	säger	att	de	känner	
bättre	självförtroende	och	tar	fler	egna	initiativ	tack	vare	folkhögskolestudierna.	En	
av de kvinnliga deltagare som intervjuats beskriver en stor stolthet över att hon kla-
rat	av	sina	studier	och	att	hon	tidigare	upplevt	det	som	pinsamt	och	besvärande	att	

28 Uppgifter från FB-kvalitet 2010. Se metodavsnittet för beskrivning av FB-kvalitet.
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hon inte hade gymnasiekompetens. En annan deltagare beskriver hur hon i början 
bara satt tyst i klassrummet och hur hon har utvecklats till att nu vara en person som 
är	mycket	social	och	som	tar	plats.	

Som	vi	har	beskrivit	i	den	här	rapporten	har	deltagarna	i	folkhögskolan	olika	
motiv	till	varför	de	studerar	och	dessa	motiv	är	viktiga	i	förståelsen	kring	vad	folk-
högskolan har för effekter. En del studerar på folkhögskola för att få behörighet till 
fortsatta studier. Andra studerar för att skaffa sig en yrkesutbildning eller för att 
fördjupa	sig	i	till	exempel	ett	konstnärligt	intresse	under	ett	år.	Jämförelsevis	många	
av	de	deltagare	som	i	enkät	1	svarat	att	de	gått	på	folkhögskola	för	att	få	behörighet	
till	fortsatta	studier	studerade	också	vid	uppföljningstillfället.	Deltagare	som	gått	
på	folkhögskola	för	att	förbättra	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden	arbetade	ofta	
vid	uppföljningstillfället.	Att	värdera	dessa	uppgifter	är	inte	möjligt.	Däremot	kan	
vi	konstatera	att	åtta	av	tio	svarar	att	de	är	bättre	rustade	för	fortsatta	studier,	tre	
av	fyra	svarar	att	de	har	bättre	studieteknik	och	tre	av	fyra	att	de	är	bättre	rustade	
för arbetsmarknaden. I FB-kvalitet har deltagarna i hög grad svarat att de anser att 
folkhögskolestudierna	ökat	deras	möjligheter	att	studera	vidare	och	gett	dem	bättre	
möjligheter i arbetslivet.29	Ungefär	40	procent	arbetade	vid	uppföljningstillfället.	
Var	 fjärde	av	dessa	anser	att	 folkhögskolestudierna	har	haft	betydelse	 för	att	de	
hade	fått	det	arbete	de	hade	vid	uppföljningstillfället.	Ungefär	40	procent	av	delta-
garna	som	besvarat	enkät	1	har	läst	vid	universitet	eller	högskola	efter	studierna	på	
folkhögskolan. 

Jämförelser utifrån kön, etnicitet och funktionsnedsättning

I	 bearbetningen	 av	det	 empiriska	materialet	 har	 vi	 jämfört	 olika	grupper	 för	 att	
undersöka	om	det	finns	skillnader	i	hur	man	ser	på	sina	folkhögskolestudier.	Vi	har	
redovisat	de	statistiskt	signifikanta	skillnader	som	finns	i	materialet	på	de	områden	
där	vi	har	tyckt	att	det	varit	motiverat.	Att	bryta	ned	materialet	i	undergrupper	är	ett	
sätt	att	se	om	olika	grupper	skiljer	sig	åt	i	sina	uppfattningar	av	folkhögskolan.	Det	
finns	dock	en	risk	att	man	genom	kategoriseringar	och	dikotomiseringar	missar	vik-
tiga	skillnader	mellan	andra	kategorier	eller	grupper	av	deltagare.	Det	finns	också	
en risk att tolkningen av svaren reduceras till att till exempel alla kvinnor uppfattar 
folkhögskolan	på	samma	sätt.	Verkligheten	är	givetvis	mycket	mer	komplex	än	så.	

kön
När	det	gäller	kvinnor	och	män	finns	enstaka	statistiskt	signifikanta	skillnader.	Det	
är	fler	 kvinnor	 än	män	 som	 studerar	 på	 folkhögskola	 och	 en	något	 högre	 andel	

29 Uppgifter från FB-kvalitet 2010. Se metodavsnittet för en beskrivning av FB-kvalitet.
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kvinnor	studerar	på	någon	av	folkhögskolans	särskilda	kurser.30	De	få	skillnader	
som	framkommer	i	vårt	material	är	bland	annat	att	kvinnliga	deltagare	än	manliga	
oftare har hemmavarande barn under 18 år.31	En	större	andel	av	kvinnorna	än	av	
männen	är	gifta/sambo.32	Män	svarar	i	något	högre	grad	att	de	bodde	mer	än	80	
km från studieorten innan de började på folkhögskolan och de bor också oftare på 
internat. En något högre andel av de manliga deltagarna svarar att de umgås med 
deltagare	från	andra	kurser.	Det	är	mycket	få	deltagare	som	svarar	att	de	upplevt	
sig	sexuellt	trakasserade.	Andelen	kvinnor	är	större	(cirka	fem	procent)	än	andelen	
män	(två	procent).	I	enkät	1	svarar	en	något	högre	andel	kvinnor	att	de	studerat	på	
folkhögskola	för	att	de	är	intresserade	av	innehållet	i	den	specifika	kursen.	De	man-
liga	deltagarna	är	något	mer	positiva	än	kvinnliga	deltagare	till	att	folkhögskolan	
har gett dem förkunskaper för högskolestudier.33

etnicitet
Deltagare	med	invandrarbakgrund	är	en	grupp	som	blivit	allt	större	i	folkhögskolan	
under	2000-talet.	2009	utgjorde	de	ungefär	20	procent	av	deltagarna.	De	skiljer	sig	
på	flera	punkter	från	de	deltagare	födda	i	Sverige	i	svaren	på	de	två	enkäter	som	
gjorts	 i	 samband	med	denna	utvärdering.	Ungefär	 en	 tredjedel	 av	deltagarna	på	
allmän	kurs	är	invandrare	och	en	tiondel	av	deltagarna	på	särskild	kurs.	De	anger	of-
tare	behörighet	till	fortsatta	studier	som	skäl	till	folkhögskolestudierna	jämfört	med	
deltagare	födda	i	Sverige.	De	anger	också	oftare	att	de	vill	förbättra	sina	möjligheter	
på	arbetsmarknaden	om	man	jämför	med	deltagare	födda	i	Sverige.	Däremot	svarar	
de	betydligt	mer	sällan	att	skälet	är	det	specifika	innehållet	i	utbildningen,	vilket	är	
det	vanligaste	svaret	för	deltagare	födda	i	Sverige.	Skillnaderna	när	det	gäller	valet	
av	specifik	skola	är	förvisso	ganska	små,	men	vissa	skillnader	kan	vara	värda	att	
nämna.	De	flesta	–	oavsett	födelseland	–	svarar	att	de	valt	skolan	för	att	kursen	de	
ville	gå	fanns	där.	Däremot	svarar	personer	födda	utanför	Norden	oftare	att	skolans	
profil	varit	viktig	(ungefär	var	femte	person,	vilket	kan	jämföras	med	var	tionde	
deltagare	född	i	Sverige).	Skolans	geografiska	läge	är	mindre	viktigt	för	deltagare	
födda	utanför	Norden.	Nästan	var	 tionde	svarar	att	skälet	var	att	de	 inte	kom	in	
någon annanstans. Bara några enstaka procent av deltagarna födda i Sverige uppger 
detta.	Personer	födda	i	Sverige	bor	oftare	på	internat	och	flyttar	längre	för	att	gå	på	
folkhögskola	jämfört	med	personer	födda	utanför	Norden.	Det	framgår	också	att	

30	 Källa:	Folkbildningsrådet	(2010).	Verksamhetsberättelse	2009.
31	 Fråga	22	i	enkät	2.	25	procent	av	kvinnorna	uppger	att	de	har	hemmavarande	barn.	12	procent	av	

männen	svarar	att	de	har	hemmavarande	barn.	
32	 Fråga	21	i	enkät	2.	42	procent	av	kvinnorna	svarar	”ja”	på	frågan	om	de	var	gifta/sambo.	27	pro-

cent	av	männen	svarar	”ja”.
33	 Fråga	13	i	enkät	1.	14	procent	av	kvinnorna	svarar	”helt”,	vilket	kan	jämföras	med	19	procent	av	

männen.
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deltagare	födda	utanför	Norden	i	högre	utsträckning	har	hemmavarande	barn	och	
är	oftare	gifta/sambo	jämfört	med	personer	födda	i	Sverige.

På	många	av	enkätfrågorna	som	handlar	om	vad	folkhögskolan	har	betytt	sva-
rar	deltagarna	ungefär	lika	oavsett	födelseregion.	Deltagare	födda	utanför	Norden	
svarar	(i	jämförelse	med	deltagare	födda	i	Sverige)	något	mer	positivt	när	det	gäller	
ökat	engagemang	i	samhällsfrågor,	ökad	förståelse	för	personer	med	annan	etnisk,	
kulturell	eller	religiös	bakgrund	samt	ökad	förståelse	för	mäns	och	kvinnors	olika	
villkor.	De	svarar	också	mer	positivt	på	frågan	om	folkhögskolestudierna	har	gjort	
att	de	har	fått	bättre	studieteknik.	Personer	födda	utanför	Norden	anser	i	högre	grad	
än	deltagare	födda	i	Sverige	att	studierna	har	anpassats	efter	deras	tidigare	yrkes-
erfarenheter.	De	har	oftare	fått	hjälp	av	lärarna	både	med	frågor	som	rör	framtida	
studier	och	arbete	och	med	frågor	som	inte	rör	själva	kursen.	

Deltagarna	födda	utanför	Norden	är	–	precis	som	alla	andra	grupper	som	stude-
ras	i	den	här	rapporten	–	långt	ifrån	en	homogen	grupp.	Det	avspeglas	till	exempel	
i	svaren	på	frågorna	i	enkäterna	som	handlar	om	de	krav	folkhögskolan	ställer.	De	
svarar	 i	högre	grad	än	personer	födda	i	Sverige	att	 folkhögskolestudierna	ställer	
för låga krav på dem. Samtidigt svarar de oftare att de har haft problem på grund 
av	bristande	förkunskaper	och	att	studietakten	är	för	hög.	I	frågorna	i	enkät	1	som	
handlar	om	vad	deltagarna	har	för	sysselsättning	något	eller	några	år	efter	folkhög-
skolestudierna	finns	också	vissa	skillnader	om	man	jämför	deltagare	födda	utanför	
Norden	med	deltagare	födda	i	Sverige.	De	har	till	exempel	oftare	avslutat	utbild-
ningen	i	förtid.	Ungefär	70	procent	gick	klart	sin	utbildning.	Motsvarande	andel	
av	deltagare	födda	i	Sverige	är	ungefär	90	procent.	Det	är	ungefär	lika	stora	ande-
lar	som	förvärvsarbetar.	Deltagare	födda	utanför	Norden	är	dock	oftare	arbetslösa	
(ungefär	var	femte	deltagare	jämfört	med	var	tionde	deltagare	född	i	Sverige).	De	
studerar	i	lägre	grad	på	universitet	eller	högskola.	Det	är	en	väsentligt	lägre	andel	
som studerat på universitet eller högskola någon gång efter folkhögskolestudierna. 
Ungefär	var	fjärde	deltagare	född	utanför	Norden	svarar	att	de	ägnat	sig	åt	akade-
miska	studier,	vilket	kan	jämföras	med	40	procent	av	deltagarna	födda	i	Sverige

Funktionsnedsättning
I statens syfte med bidraget till folkbildningen anges funktionshindrades möj-
ligheter	 som	ett	 av	 sju	verksamhetsområden	 som	särskilt	motiverar	 statens	 stöd	
(Regeringen,	2010).	I	kapitel	2	redogör	vi	för	två	studier	där	personer	med	funk-
tionsnedsättning	 i	 folkhögskolan	särskilt	har	studerats	 (se	Holmström,	2000	och	
Grausne,	2009).	Grausnes	studie	visar	små	skillnader	mellan	deltagare	med	funk-
tionsnedsättning	och	deltagare	utan	funktionsnedsättning.	Holmströms	studie	har	
inte	en	jämförande	ansats.	Jämför	man	beskrivningarna	i	Holmströms	studie	med	
de	beskrivningar	som	framkommer	i	våra	olika	datamaterial	finns	det	dock	stora	
likheter med hela vår undersökningsgrupp. 
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När	vi	 jämför	deltagarna	med	och	utan	 funktionsnedsättning	 i	 enkätmateria-
let	har	de	båda	grupperna	svarat	förhållandevis	lika	på	de	flesta	frågorna.	Några	
skillnader	finns	dock.	Bland	de	deltagare	som	besvarade	vår	enkät	har	deltagare	
med	funktionsnedsättning	lägre	utbildningsnivå	innan	de	påbörjar	folkhögskolestu-
dierna. En tredjedel har enbart grundskola. Motsvarande andel för deltagare utan 
funktionsnedsättning	är	cirka	20	procent.	Det	är	en	större	andel	av	deltagare	med	
någon	typ	av	funktionsnedsättning	som	studerar	mer	än	fyra	terminer,	jämfört	med	
deltagare	utan	funktionsnedsättning.	De	väljer	oftare	alternativet	”annat”	som	skäl	
till folkhögskolestudierna. Antagligen beror det på att många av dem går kurser som 
är	knutna	till	deras	funktionsnedsättning	och	det	är	ett	svarsalternativ	som	uppen-
barligen	saknas	i	enkäten.	De	svarar	mer	sällan	att	innehållet	i	själva	utbildningen	
varit	det	viktigaste.	Fördelningen	mellan	allmän	och	särskild	kurs	är	ungefär	lika	
som	för	deltagare	utan	funktionsnedsättning.	En	lägre	andel	svarar	att	de	gått	klart	
utbildningen på folkhögskolan. 

Jämfört	med	deltagare	utan	funktionsnedsättning	svarar	färre	att	de	mycket	ofta	
eller ofta deltagit i grupparbeten.34	Vid	uppföljningstillfället	utmärker	sig	gruppen	
deltagare	med	funktionsnedsättning	såtillvida	att	en	större	andel	var	pensionerade,	
sjukskrivna	och	arbetslösa.	En	 lägre	andel	 förvärvsarbetade	eller	 studerade.	En-
dast	var	femte	deltagare	med	funktionsnedsättning	hade	studerat	på	universitet	eller	
högskola	efter	folkhögskolestudierna,	vilket	kan	jämföras	med	cirka	40	procent	av	
deltagarna	utan	funktionsnedsättning.

Om svårigheten att värdera våra resultat
För	att	belysa	de	tre	empiriska	frågeställningar	som	ingick	i	utvärderingens	upp-
drag	fick	SCB	i	uppdrag	att	genomföra	två	nationella	enkätundersökningar	bland	
folkhögskoledeltagare.	Dessutom	genomfördes	en	intervjuundersökning.	Det	valda	
tillvägagångssättet	 är	 ett	 väl	beprövat	 förfaringssätt	 och	det	har	också	 använts	 i	
 tidigare undersökningar med liknande syfte som vi har haft (se till exempel Jonsson 
&	Gähler,	1995	samt	SOU	1995:141).	I	och	med	att	denna	sorts	undersökningar	lätt	
kan	upprepas	är	det	ett	tillvägagångssätt	som	skapar	förutsättningar	för	jämförelser	
över	tid	och	därmed	för	en	långsiktigt	inriktad	kunskapsuppbyggnad.	Det	visade	
sig	dock	att	detta	förfaringssätt	medförde	ett	antal	metodproblem.	I	kapitel	3	fördes	
en kort diskussion om olika möjligheter att relatera våra undersökningsresultat, 
antingen till de mål som satts upp för verksamheten, att göra jämförelser med andra 

34 70 procent svarar att de mycket ofta eller ofta deltagit i grupparbeten på schemalagd tid och cirka 
30	procent	utanför	schemalagd	tid.	Motsvarande	siffror	för	deltagare	utan	funktionsnedsättning	är	
cirka 80 respektive 40 procent.
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utbildningsformer eller att göra jämförelser över tid och/eller mellan olika (typer 
av) folkhögskolor.	I	detta	sammanhang	underströks	att	det	är	svårt	att	direkt	relatera	
våra resultat till de mål som angivits för statens stöd till folkbildningen – framför 
allt	av	det	skälet	att	dessa	mål	är	formulerade	på	ett	mycket	övergripande	sätt.	Detta,	
menar	vi,	är	snarare	en	uppgift	för	den	samlade	utvärdering	(”metautvärderingen”)	
som	Folkbildningsrådet	avser	göra,	och	som	kan	baseras	på	ett	bredare	underlag	än	
det vi samlat in inom ramen för denna undersökning.

Som framgår av avsnittet Den mångfacetterade folkhögskolan ovan	finns	det	
begränsade	möjligheter	att	göra	jämförelser.	I	och	med	att	de	data	som	används	för	
att	beskriva	olika	utbildningsformer	endast	i	begränsad	utsträckning	är	jämförbara	
är	möjligheterna	till	denna	form	av	jämförelser	inte	så	bra	som	man	skulle	kunna	
önska.	På	liknande	sätt	försvåras	(eller	rent	av	omöjliggörs)	jämförelser	över	tid	i	
flera	fall	av	att	man	ändrat	undersökningsuppläggning,	hur	enkätfrågor	formulerats	
mellan	undersökningstillfällena.	Det	 framstår	därför	som	ett	viktigt	utvecklings-
område	att	utveckla	arbetssätt	och	metoder	 som	gör	att	denna	 form	av	 framtida	
jämförelser	underlättas.

Ett annat utvecklingsområde handlar om att utveckla kategorier som gör det 
möjligt	att,	på	ett	bättre	sätt	än	vad	som	är	möjligt	i	dag,	urskilja	olika	typer	av	folk-
högskolor	och	folkhögskoleutbildningar.	Trots	att	vi	är	väl	medvetna	om	att	folk-
högskolan i dag rymmer ett stort antal olika utbildningar, liksom att skillnaderna 
mellan	hur	verksamheten	bedrivs	många	gånger	är	påfallande	(vilket	rimligen	borde	
ha	stor	betydelse	för	deltagarna	och	för	deras	erfarenheter	av	sin	utbildning),	tving-
as vi alltför ofta behandla ’folkhögskolan’ som vore den en enhetlig verksamhet. 

I	redovisningen	av	det	empiriska	materialet	har	vi	vid	flera	tillfällen	redovisat	
data	uppdelat	på	 allmän	 respektive	 särskild	kurs,	 och	 skillnaderna	mellan	dessa	
två	kurser	visar	på	att	såväl	deltagarna	som	deras	erfarenheter	i	viktiga	avseenden	
skiljer	sig	åt.	Möjligheten	att	göra	en	sådan	uppdelning	är	med	andra	ord	viktig,	
men	den	är	inte	tillräcklig.	Vi	menar	att	det	också	är	viktigt	att	kunna	urskilja	de	
kurser	som	utformats	särskilt	för	deltagare	med	särskilda	förutsättningar	och/eller	
behov,	liksom	de	kurser	som	är	utformade	med	en	särskild	inriktning	när	det	gäller	
kursinnehållet	(dvs.	kurser	som	riktar	sig	mot	särskilda	yrkes-	eller	intresseinrikt-
ningar).	För	båda	dessa	typer	av	kurser	är	det	rimligt	att	utgå	från	att	de	deltagare	
som	kommer	till	dessa	har	särskilda	förväntningar	–	helt	enkelt	för	att	dessa	kurser	
(om	än	på	olika	sätt)	står	för	en	specialinriktning	som	gjort	att	deltagarna	sökt	sig	
till	just	dessa.	Och	det	är	likaså	rimligt	att	utgå	från	att	dessa	förväntningar	också	
har betydelse för deltagarnas erfarenheter, i vilket fall att de bör beaktas då man 
redovisar deltagarnas omdöme om utbildningen. 

Samtidigt	är	det	viktigt	att	tänka	på,	att	även	om	olika	kurser	har	olika	inrikt-
ning	så	är	det	inte	så	att	de	med	nödvändighet	är	olika	i	alla	avseenden.	Så	kan	vara	
viktigt för vissa grupper studerande att de får möjlighet – genom att man anpassar 
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studieformer	och	annat	till	deras	särskilda	förutsättningar	–	att	genomgå	en	allmän	
kurs av samma slag som ”vanliga” folkhögskoledeltagare. För andra grupper stu-
derande	kan	det	vara	kursens	innehållsmässiga	specialinriktning,	snarare	än	att	den	
ges	vid	en	folkhögskola,	som	är	det	avgörande.

Ovanstående resonemang bygger dessutom på att man har ett empiriskt material 
att	göra	jämförelser	med.	När	sex	av	tio	väljer	att	inte	svara	på	enkäter	bör	man	
ställa	sig	frågan	om	det	finns	andra	sätt	att	fånga	upp	deltagarnas	uppfattningar	eller	
om	man	kan	formulera	frågor	på	andra	sätt.	

Avslutande kommentarer – frågor som återstår
Den	bild	av	folkhögskolan	som	tecknas	i	de	två	enkäterna	och	fokusgruppsintervju-
erna	är	överlag	mycket	positiv.	Generellt	framstår	deltagarnas	värdering	av	såväl	
lärarna,	de	pedagogiska	arbetsformerna	som	gemenskapen	vid	folkhögskolan	som	
hög.

Ett	av	(de	fyra)	målen	med	statens	bidrag	till	folkbildningen	är	att	bidra	till	att	
utjämna	utbildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	utbildningsnivån	i	samhället.	
Mot	bakgrund	av	att	en	förhållandevis	stor	del	av	deltagarna	vid	folkhögskolan	är	
människor	som	med	kortare	eller	oavslutade	utbildningar	bakom	sig,	är	det	viktigt	
att	understryka	att	folkhögskolan	än	i	dag	–	om	än	kanske	på	ett	annat	sätt	än	tidiga-
re	–	spelar	en	viktig	roll	genom	att	den	skapar	förutsättningar	för	många	människor	
med tidigare studiemisslyckanden att börja om på nytt.

Med	detta	 sagt,	 är	det	också	viktigt	 att	 understryka	att	 den	bild	vi	 redovisat	
framför	allt	är	en	bild	av	hur	de	som	valt	att	fullfölja	sin	folkhögskoleutbildning	
beskriver	sina	erfarenheter.	De	som	valt	att	avbryta	studierna	skulle	kanske	ge	en	
delvis	annan	bild	–	och	även	den	torde	vara	viktig	att	försöka	beskriva.	Även	om	det	
stora	flertalet	av	deltagarna	är	övervägande	positiva	till	folkhögskolan,	är	det	viktigt	
att	undersöka	om	det	t.ex.	finns	grupper	för	vilka	folkhögskolan	inte	lika	entydigt	är	
det positiva alternativ den skulle kunna vara.

Vi vill också understryka att vi utifrån de undersökningar som genomförts inom 
ramen	 för	denna	utvärdering	har	begränsade	möjligheter	att	mer	precist	urskilja	
vad det	är	med	lärarna,	de	pedagogiska	arbetsformerna	och/eller	gemenskapen	vid	
folkhögskolan	man	upplever	som	så	positivt.	Det	är	frågor	som	kräver	ytterligare	
studier	–	och	vi	är	medvetna	om	att	andra	delar	av	Folkbildningsrådets	utvärde-
ringsinsatser åtminstone till en del torde svara mot dessa behov.

Det	handlar	också	om	att	det	är	viktigt	att	 se	 till	att	 folkhögskolan	 inom	sig	
rymmer	olika	utbildningar	och	inriktningar	(se	bild	1	ovan)	och	rimligen	är	delta-
garnas	erfarenheter	av	sin	utbildning	präglade	av	vilken	typ	av	utbildning	de	deltar	



Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning för alla?86

i.	Möjligheterna	att	närmare	undersöka	i	vilken	mån	deltagarnas	erfarenheter	skiljer	
sig	mellan	olika	typer	av	utbildningar	är	begränsade	–	det	finns	inte	någon	statistik	
som gör åtskillnad mellan olika folkhögskolors olika inriktningar, och inte heller 
något	vedertaget	sätt	att	göra	åtskillnad	mellan	olika	typer	av	utbildningar.	Också	
detta	–	att	lägga	grunden	för	studier	som	gör	det	möjligt	att	urskilja	olika	typer	av	
folkhögskoleutbildningar	(och	dess	betydelse	för	deltagarna)	–	menar	vi	är	ett	vik-
tigt utvecklingsområde.

Men	även	om	vi	utgår	från	att	folkhögskolan	inom	sig	rymmer	ett	flertal	olika	
utbildningar	och	inriktningar	(och	att	detta	borde	innebära	att	deltagarnas	erfaren-
heter	skulle	uppvisa	en	motsvarande	variation),	är	det	uppenbart	att	en	stor	del	av	
deltagarna	ger	en	mycket	positiv	bild	av	sina	folkhögskolestudier.	Denna	positiva	
beskrivning	handlar	ofta	om	att	folkhögskolan	är	annorlunda	än	andra	utbildnings-
former, till exempel gymnasiet eller Komvux. Vår möjlighet att bedöma huruvida 
dessa	upplevda	skillnader	handlar	om	faktiska	skillnader,	eller	om	föreställningar	
baserade	på	rykten	(snarare	än	egna	erfarenheter)	är	dock	begränsad.	

I	kapitel	2	refererade	vi	den	diskussion	som	förs	av	Sundgren	(2003).	Sundgren	
lyfter	fram	att	det	finns	mycket	begränsat	stöd	för	att	det	skulle	finnas	några	hand-
lingar	eller	villkor	som	skulle	kunna	identifieras	som	specifikt	folkbildningsmäs-
siga	–	men	att	det	trots	detta	finns	ett	stort	antal	studier	(och	där	denna	utvärdering	
är	 	ytterligare	en	 i	 raden)	 som	redovisar	 starkt	positiva	utsagor	om	folkbildning-
en.	Givet	att	föreställningen	om	folkbildningens	särart	är	konstruerad,	snarare	än	
	essentiell,	menar	Sundgren	(2003)	att	empiriska	studier	av	deltagarnas	erfarenheter	
är	särskilt	angelägna.	Diskussionen	om	folkbildningens	särart	skulle	kunna	ersät-
tas av fördjupade analyser av praktikerna, men också av en fördjupad förståelse av 
vilken innebörd folkhögskolekurser har för deltagarna och inte minst vilken effekt 
de får för deras framtida liv och möjligheter.

Det	är	vår	förhoppning	att	denna	utvärdering	kan	utgöra	ett	bidrag	till	en	kun-
skapsutveckling	med	utgångspunkt	från	ett	sådant	synsätt.
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Bilaga 1

Enkät 1
                                                                                                                                              

     1                                                  

 Folkhögskolan 
 
 
1 

 
Vilket år studerade du senast på folkhögskola? 
 
 

 
 2010 

 

 2009 
 

 2008 
 

 2007 
 

 2006 
 

 Annat år 
 

 Har inte studerat på  
 folkhögskola  Tack för din medverkan! 
 Skicka ditt svar till SCB 
 

 
2 

 
Gick du klart den utbildning du deltog i, det år du 
senast studerade på folkhögskola? 
 

 
 Ja 

 

 Nej 
 

  
 
3 

 
Varför valde du att läsa den utbildningen på 
folkhögskola? 
 
Gäller den utbildning du senast deltog i 
 
Ange endast ett alternativ 

 
 För att få behörighet till fortsatta studier 

 

 För att förbättra mina möjligheter på     
 arbetsmarknaden 
  

 Alternativet till studier var för mig  
 arbetslöshet 
 

 För att jag var intresserad av innehållet i just  
 den utbildningen 
 

 Annat, ange vad: 
 

 
4 

 
Hur lång tid har du sammanlagt studerat på 
folkhögskola? 

 
 Mindre än 1 termin 

 

 1 termin 
 

 2 terminer 
  

 3 terminer 
 

 4 terminer 
 

 Mer än 4 terminer 
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 2 

Sysselsättning 
 
 

 

 
5 

 
Vilken var din huvudsakliga sysselsättning veckan 24-30 maj 2010? 
 
Ange endast ett alternativ 
 

 Anställd 
 

 Föräldraledig från arbete    Gå till fråga 10 
 

 Egen företagare    Gå till fråga 7 
 

 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd  
 

 Arbetslös/arbetssökande  
 

 Studerade på universitet/högskola  
 

 Studerade inom gymnasial yrkesutbildning    Gå till fråga 12 
 

 Studerade i annan utbildning  
 

 Pensionerad  
 

 Sjukskriven   
 

 Annat, ange vad:   
 
 
 
 

 
6 

 
Vilken typ av anställning hade du under veckan 24-30 maj 2010? 
 

 Tillsvidareanställning (fast anställning) 
 

 Provanställning 
 

 Visstidsanställning   (t.ex. vikariat, projektanställning, säsongsanställning eller  
 annan tidsbegränsad anställning) 
 

 Annan, ange vad:  

 
7 

 
Anser du att de erfarenheter och förkunskaper 
som du fått genom dina folkhögskolestudier har 
bidragit till att du har fått det arbete du hade 
under veckan 24-30 maj 2010? 
 
 
 
 
 

 

 Helt 
 

 Till stor del 
 

 Till viss del 
 

 Inte alls    Gå till fråga 9 
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8 

 
På vilket sätt har folkhögskolestudierna bidragit till att du har fått det arbete du hade under veckan 
24-30 maj 2010? 
 

 
9 

 
Hur väl överensstämde ditt arbete under veckan 
24-30 maj 2010 med inriktningen på dina studier 
på folkhögskolan? 
 
 

 

 Överensstämde helt/ till största delen 
  

 Överensstämde delvis 
 

 Överensstämde inte alls 
 

 Studierna hade en allmän inriktning 

 
10 

 
Har dina folkhögskolestudier påverkat ditt 
nuvarande yrkesval? 
 

 

 Helt 
  

 Till stor del 
 

 Till viss del 
 

 Inte alls    Gå till fråga 12 
 

 
11 

 
På vilket sätt har folkhögskolestudierna påverkat ditt nuvarande yrkesval? 
 

 

 
Högskolestudier 
 
 

 

 
12 

 
Har du studerat på universitet/högskola efter 
dina studier på folkhögskola? 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Gå till fråga 15 
 

 
13 

 
Tycker du att dina folkhögskolestudier har gett 
dig de erfarenheter och förkunskaper som krävts 
för dina högskolestudier? 
 

 

 Helt 
  

 Till stor del 
 

 Till viss del 
 

 Inte alls    Gå till fråga 15 
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 4 

 
14 

 
Vilka erfarenheter och förkunskaper från folkhögskolan har du haft användning av i dina 
högskolestudier? 
 

 
Övrigt 
 
 

 

 
15 

 
Är du medlem i någon förening, nätverk, 
organisation, aktionsgrupp eller liknande? 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Gå till fråga 18 
 

 
16 

 
Har dina folkhögskolestudier haft betydelse för 
dig i valet att gå med i denna grupp/dessa 
grupper? 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Gå till fråga 18 
 

 
17 

 
På vilket sätt har folkhögskolestudierna haft betydelse för dig i valet att gå med i denna grupp/dessa 
grupper? 
 

 
18 

 
Sammanfattande bedömning: Tycker du att dina folkhögskolestudier har gjort dig…  
 

 

 
helt 

till stor 
del 

till viss 
del inte alls 

inte 
aktuellt 

      

… bättre rustad för arbetsmarknaden?      
      

… bättre rustad för fortsatta studier?      
      

… mer intresserad av kulturella frågor?      
      

… mer aktiv i dina fritidsintressen?      
      

… mer engagerad i samhällsfrågor?       
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19 

 
Sammanfattande bedömning: Tycker du att dina folkhögskolestudier har fått dig…  
 

 
 

helt 
till stor 
del 

till viss 
del inte alls 

     

… att känna bättre självförtroende?     
     

… att vilja ifrågasätta mer?     
     

… att i större utsträckning ta egna initiativ?      

 
20 

 
Har du någon form av funktionsnedsättning 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Tack för din medverkan 
 

 
21 

 
Vilken form av funktionsnedsättning har du? 
 

Flera alternativ får anges 
 

 Rörelsehinder  Aspergers, DAMP 
  

 Synskada  Dyslexi 
  

 Hörselskada  Annat, ange vad: 
  

 Utvecklingsstörning  
  

 Hjärnskadad i vuxen ålder  
  

 Psykisk funktionsnedsättning  

  

 Medicinsk funktionsnedsättning   

 
 

 
Eventuella kommentarer 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                         Tack för din medverkan! Skicka in blanketten i svarskuvertet. Portot är betalt. 
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Bilaga 2

Enkät 2
 

 

  
   

 

 

 

Kontakta oss gärna 
Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: 
Eva Åström Telefon: 08 – 412 48 37 E-post: eva.astrom@folkbildning.se

 

Frågor om undersökningens insamling: 
  

Mattias Fritz Telefon: 019 – 17 62 67 E-post: mattias.fritz@scb.se 
Sinisa Sauli Telefon: 019 – 17 62 15 E-post: sinisa.sauli@scb.se 

  
  

 

 

Folkhögskoledeltagare 2010 
Du är utvald 
Du är en av cirka 5 000 personer som har dragits från Registret över 
folkhögskoledeltagande. Vi hoppas att du vill besvara en enkät som handlar om 
dina folkhögskolestudier under våren 2010. Undersökningen görs i samarbete 
mellan Folkbildningsrådet och Statistiska centralbyrån (SCB). 

Syfte 
Med hjälp av den här enkäten vill Folkbildningsrådet undersöka hur det är att 
läsa vid en folkhögskola. Har din tid vid folkhögskolan varit bra? Har du fått 
stöd av dina lärare och kurskamrater? Utvecklats som människa? Fått kunskap 
som du har nytta av? 
 
Särskilt intresserade är vi av att undersöka hur folkhögskolan fungerar för olika 
deltagargrupper. Därför ställer vi särskilda frågor till dig som har en funktions-
nedsättning eller som tycker att du har problem att hantera det svenska språket. 

Alla svar är viktiga 
Det är frivilligt att besvara enkäten, men ditt svar är mycket viktigt. Det bidrar 
till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. Ditt svar kan inte ersättas med 
någon annans. 

Lämna gärna dina svar via Internet 
Du kan välja att besvara frågorna via 
Internet. Frågorna finner du på 
webbadressen www.insamling.scb.se 
Logga in med det användar-id och 
lösenord som finns till höger.  
 
Om du väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria 
svarskuvertet. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
Med vänlig hälsning 
  
 
 
Eva Åström  Sinisa Sauli 
Utvärderingsansvarig, FBR  Undersökningsledare, SCB 

Användarid: 

Lösenord:  
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Dina svar är skyddade 
De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen samt 
av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Statistiksekretessen enligt 24 kap. 8§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innebär bl.a. att alla som arbetar 
med undersökningen har tystnadsplikt.  
 
Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna 
se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter att insamling-
en avslutats stryks personnummer, namn och adress från de insamlade uppgift-
erna. Det är dessa anonyma svar som därefter lämnas till Folkbildningsrådet. I 
de resultat som sedan publiceras framgår aldrig vad enskilda personer har 
svarat. 
 
För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som redan finns hos SCB, 
kommer vi att använda uppgifter från olika register: 

• Registret över totalbefolkningen: befolkningsuppgifter, kön, födelseår, 
födelseland, föräldrars födelseland, kommun, födelseår för barn 

• Skolverkets elevregister: gymnasieutbildnings inriktning, betyg 
• Utbildningsregistret: utbildningsnivå, föräldrars utbildningsnivå 

 

Resultat 
Resultaten från undersökningen kommer att publiceras av Folkbildningsrådet 
under vintern 2010/2011. 

 
Hjälp oss att underlätta bearbetningen av 
Dina svar  
 
 
 
Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. 
Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar  
frågorna! 
 
Bästa sätt att markera 
 
-  Använd kulspetspenna, svart eller blå. 
 
 
-  Markera innanför rutorna   - så här  
 
   - inte så här  
 
-  Om Du ångrar Dig och behöver ta bort 
 Ditt kryss, täck hela rutan - så här  
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Studiemotiv 
 
1 

 
Hur många terminer hade du sammanlagt studerat 
på folkhögskola t.o.m. vårterminen 2010? 

 
 Mindre än 1 termin 

 

 1 termin 
 

 2 terminer 
  

 3 terminer 
 

 4 terminer 
 

 Mer än 4 terminer 

 
2 

 
Varför valde du att läsa på folkhögskola 
vårterminen 2010? 
 
Ange det viktigaste skälet. 

 
 För att få behörighet till fortsatta studier 

 

 För att förbättra mina möjligheter på     
 arbetsmarknaden 
  

 Alternativet till studier var för mig  
 arbetslöshet 
 

 För att jag var intresserad av innehållet i just  
 den utbildningen 
 

 Annat, ange vad: 
 

 
3 

 
Vid vilken folkhögskola läste du vårterminen 2010? 
 

 

 
4 

 
Varför valde du att läsa vid just den 
folkhögskolan? 
 
Ange det viktigaste skälet. 

 
 Skolans profil 

 

 Det fanns en intressant kurs på den valda 
 skolan 
  

 Jag kom inte in någon annanstans 
 

 Skolans geografiska läge 
 

 Annat, ange vad: 
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 2 

 
5 

 
Hur långt ifrån bodde du innan du började läsa  
vid folkhögskolan? 

 
 0-15 km från folkhögskolan 

 

 16-30 km från folkhögskolan 
 

 31-80 km från folkhögskolan 
 

 Längre än 80 km från folkhögskolan 

 
6 

 
Bodde du på internat vårterminen 2010? 

 
 Ja 

 

 Nej 

 Sammanfattande bedömning av studierna och undervisningen 

 
7 

 
I vilken grad har dina folkhögskolestudier gjort att du …  
 

I hög 
grad 

I någon 
mån 

Inte  
alls 

Studierna 
har haft 
motsatt 
effekt 

     

… är bättre förberedd för arbetsmarknaden?     
     

… har bättre studieteknik?     
     

… tar fler egna initiativ än tidigare?     

     
… ifrågasätter mer?     
     

… känner bättre självförtroende?     
 

 
8 

 
I vilken grad har dina folkhögskolestudier förbättrat din förmåga att …  
 

I hög 
grad 

I någon 
mån 

Inte  
alls 

Studierna 
har haft 
motsatt 
effekt 

     

… självständigt söka kunskap?     
     

… tänka kritiskt och analytiskt?     
     

… samarbeta med andra?     
 

 
9 

 
I vilken grad har dina folkhögskolestudier gjort dig …  
 

I hög 
grad

I någon 
mån

Inte  
alls

Studierna 
har haft 
motsatt 
effekt 

     

… bättre rustad för fortsatta studier?     
     

… mer intresserad av kulturella frågor?     
     

… mer aktiv i dina fritidsintressen?     

     
… mer engagerad i samhällsfrågor?     
     

… mer allmänbildad?     
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10 

 
I vilken grad har folkhögskolan ökat din förståelse för … 
 

I hög 
grad 

I någon 
mån 

Inte  
alls 

Studierna 
har haft 
motsatt 
effekt 

     

… människor med annan kulturell eller etnisk 
bakgrund än din egen?     
     

… mäns och kvinnors olika villkor i samhället?     
 

 
11 

 
I vilken grad har undervisningen vid folkhögskolan vårterminen 2010 anpassats efter dina … 
 
 I hög 

grad 
I någon 
mån 

Inte  
alls  

     

… tidigare studier?     
     

… yrkeserfarenheter?     
     

… personliga villkor?     
 

 
12 

 
Hur var gemenskapen med dina  
studiekamrater vårterminen 2010? 

 
 Mycket bra 

 

 Ganska bra 
 

 Ganska dåliga 
  

 Mycket dåliga 
 

 
13 

 
Har dina lärare/handledare under vårterminen 2010 … 
 
 I hög 

grad
I någon 
mån

Inte  
alls 

Nej, 
tvärtom  

      

… gett dig det stöd du behövt för att klara av 
studierna?      
      

… hjälpt dig med frågor som har att göra med 
fortsatta studier eller framtida jobb?      
      

… hjälpt dig hantera frågor som inte har med 
dina studier att göra (arbete, familj, hälsa, fritid)?      

      
… varit tillgängliga?      
      

… varit hjälpsamma?      
      

… varit kunniga?      

      
… uppmuntrat kontakter mellan kurskamrater 
med olika kulturella och etniska bakgrunder?      
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 4 

 
14 

 
Hur ofta har du själv under vårterminen 2010 … 
 
 Mycket 

ofta Ofta Sällan Aldrig 
Inte 
aktuellt 

      

… bidragit till diskussioner i undervisningen?      
      

… redovisat muntligt i undervisningen?      
      

… arbetat i grupp med kurskamrater under 
schemalagd tid?      

      
… arbetat i grupp med kurskamrater utanför 
schemalagd tid?      
      

… diskuterat idéer från kurslitteraturen eller 
undervisningen med lärare/handledare utanför 
schemalagd tid? 

     

      

… fått feedback på dina studieresultat från en 
lärare/handledare?      

      
… haft med lärare/handledare att göra vid sidan 
om kursen (föreningar, sociala aktiviteter, 
presentationer av kursen eller folkhögskolan)? 

     

      

… umgåtts med deltagare från andra kurser?      
      

… tyckt att studierna ställer för låga krav på dig?      

      
… haft problem med studierna p.g.a. bristande 
förkunskaper?      
      

… tyckt att studietakten är för hög? 
      
      

… kunnat påverka studiernas innehåll och 
uppläggning?      

      
 

 
15 

 
Skulle du rekommendera andra att välja samma 
folkhögskola som du läste vid vårterminen 2010? 
 

 
 Ja 

 

 Tveksamt 
 

 Nej 
 

 
16 

 
Skulle du rekommendera andra den kurs du läste 
under vårterminen 2010? 

 
 Ja 

 

 Tveksamt 
 

 Nej 
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17 

 
Kommentara gärna studierna och undervisningen: 

Negativ särbehandling och sexuella trakasserier 

 
18 

 
Har du någon gång under din tid på folkhögskola upplevt dig negativt särbehandlad (medvetet  
eller omedvetet missgynnats) på grund av … 
 Ja Nej 
   

… könstillhörighet?   
   

… etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning?   
   

… sexuell läggning?   
 

 
19 

 
Har du någon gång under din tid på folkhögskola upplevt dig sexuellt trakasserad (ovälkommet 
uppträdande av sexuell natur) av… 
 Ja Nej 
   

… andra deltagare?   
   

… lärare?   
   

… annan personal än lärare?   
 

 
20 

 
Kommentara gärna frågorna om särbehandling och sexuella trakasserier: 

Frågor om din bakgrund 
 
21 

 
Var du gift/sammanboende under vårterminen 
2010? 

 
 Ja 

 

 Nej 
  

 
22 

 
Hade du hemmavarande barn under 18 år  
under vårterminen 2010? 

 
 Ja 

 

 Nej 
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 6 

 
23 

 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 
 Ingen avslutad utbildning 

 

 Grundskola eller motsvarande 
 

 Gymnasieskola eller motsvarande 
 

 Universitet/högskola kortare än 3 år 
 

 Universitet/högskola 3 år eller längre 
    

 Forskarutbildning 
    

 Annan utbildning, ange vad: 
 
 

 
24 

 
Har någon av dina föräldrar högskole- eller 
universitetsutbildning eller motsvarande? 

 
 Ja 

 

 Nej 
  

 Vet inte 

 
25 

 
Har du någon gång gått en studiecirkel  
som ett studieförbund har anordnat? 

 
 Ja 

 

 Nej 
 

Funktionsnedsättning och stöd från folkhögskolan 

 
26 

 
Har du någon form av funktionsnedsättning? 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Gå till fråga 33 
 

 
27 

 
Vilken form av funktionsnedsättning har du? 
 
Flera alternativ får anges. 
 

 Rörelsehinder  Hörselskada 
  

 Synskada  Utvecklingsstörning 
  

 Hjärnskada  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 (t.ex. Aspergers, Autism, Tourettes, ADHD) 

  

 Dyslexi  Annat, ange vad: 
 

 
28 

 
Har du någon gång under din tid på folkhögskola 
upplevt dig negativt särbehandlad (medvetet  
eller omedvetet missgynnats) på grund av din 
funktionsnedsättning? 

 
 Ja 

  

 Nej 
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29 

 
Har du fått något stöd från folkhögskolan  
under vårterminen 2010 med anledning  
av din funktionsnedsättning? 
 

 
 Ja 

  

 Nej, men jag skulle ha    Gå till fråga 32 
 behövt särskilt stöd 
  

 Nej, jag har inte     Gå till fråga 33 
 behov av särskilt stöd 

 
30 

 
Vilken form av stöd har du fått? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 

 
Har det stöd du har fått varit tillräckligt? 
 

 
 Ja    Gå till fråga 33 

  

 Nej 

 
32 

 
Vilket (ytterligare) stöd skulle du ha behövt? 
 
 
 
 
 
 

 

Stöd att hantera svenska språket 

 
33 

 
Anser du att du har svårt att klara av att tala,  
läsa eller skriva på svenska? 
 

 
 Ja 

  

 Nej   Gå till fråga 38 

 
34 

 
Har du fått något stöd från folkhögskolan  
under vårterminen 2010 för att kunna  
hantera dina språksvårigheter? 
 

 
 Ja 

  

 Nej    Gå till fråga 37 
  

 Inte aktuellt för den   Gå till fråga 38 
 kurs jag har läst 
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35 

 
Vilken form av stöd har du fått? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 

 
Har det stöd du har fått varit tillräckligt? 
 

 
 Ja    Gå till fråga 38 

  

 Nej 

 
37 

 
Vilket (ytterligare) stöd skulle du ha behövt? 
 
 
 
 
 
 

 

 
38 

 
Har du ytterligare kommentarer om dina folkhögskolestudier vårterminen 2010: 
 
 
 
 
 

 

 
 

                         Tack för din medverkan!  
 

                    Skicka in blanketten i svarskuvertet. Portot är betalt. 
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Bilaga 3

Intervjuundersökning

                                          

 
 
 
 

Deltagare på folkhögskola – utvärdering 2010 
 
Under 2010 genomför Folkbildningsrådet en utvärdering bland deltagare på 
folkhögskola. Syftet med studien är att undersöka vilka folkhögskoledeltagarna är 
och hur de uppfattar sin utbildning. Som en del i utvärderingen gör vi 
gruppintervjuer med deltagare på ett urval av landets folkhögskolor. Det här 
brevet riktar sig till dig som meddelat att du kan delta i en sådan gruppintervju.  
 

 Samtalet i intervjun kommer att handla om dina erfarenheter, om din 
utbildning, varför du valt att gå på folkhögskola, hur du ser på framtiden 
och vad utbildningen har gett dig hittills.  

 Intervjun kommer att vara ett samtal tillsammans med fyra-sex andra 
deltagare från din folkhögskola samt två intervjuare. 

 Du deltar anonymt i studien.  
 Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 
 Intervjun spelas in på band för att vi ska komma ihåg vad som sägs. När vi 

är klara med utvärderingen raderas alla band. Det är bara vi i 
forskningsgruppen som har tillgång till banden till dess att de förstörs. 

 Resultaten från intervjuerna kommer att sammanställas i en rapport som 
publiceras av Folkbildningsrådet under våren 2011. 

Din medverkan är oerhört värdefull för oss för att kunna utvärdera vilken roll 
folkhögskolorna spelar för dess deltagare. 

 
Om du behöver tolk eller något särskilt hjälpmedel under intervjun är vi 
tacksamma om du kontaktar forskningsassistent Veronica Ekström på e-post: 
veronica.ekstrom@esh.se eller telefon 08-555 051 11. Har du andra frågor kan 
du självklart kontakta henne om dessa också.  
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
Britten Månsson-Wallin 
Generalsekreterare 
Folkbildningsrådet 
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Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – 
Folkbildning för alla?
i den här rapporten presenteras Folkbildningsrådets första folkhögskoledel-
tagarundersökning. Den är samtidigt en av de nationella utvärderingar av folk-
bildningen som Folkbildningsrådet utför på uppdrag av regering och riksdag. 
Utvärderingen har genomförts för att visa vilka folkhögskolans deltagare är i 
demo grafiskt avseende, och för att spegla deras omedelbara och mer långsik-
tiga erfarenheter av sina folkhögskolestudier.

Undersökningen omfattar folkhögskolans deltagare i långa kurser under vår-
terminerna 2006–2010. Det empiriska underlaget har samlats in med hjälp av 
två enkätundersökningar som genomförts i samarbete med Statistiska Central-
byrån, samt en kompletterande intervjustudie. även Folkbildningsrådets natio-
nella deltagarstatistik har använts.

I rapporten visas att tiden vid folkhögskolan har förbättrat många deltaga-
res möjligheter på arbetsmarknaden. Men framför allt har folkhögskolestudierna 
inneburit personlig utveckling. Deltagarna vittnar om stärkt självförtroende, ökat 
samhällsengagemang och bredare fritidsintressen. De engagerade lärarna och 
samarbetet i de heterogena studerandegrupperna framhålls som särskilt bety-
delsefulla. 

Antalet och andelen deltagare med funktionsnedsättning och deltagare med 
utländsk bakgrund har ökat under senare år, framför allt inom de allmänna kur-
serna. Dessa deltagares erfarenheter är också övervägande positiva, även om 
de kommer till folkhögskolan med delvis andra behov och förutsättningar än 
övriga. 

Martin Börjeson har varit vetenskaplig handledare för utvärderingen och är 
 docent i socialt arbete och chef vid FoU-Södertörn. anders Dahlin är lärare 
inom en tolkutbildning för dövblind- och teckenspråkstolkar samt undervisar 
föräldrar till barn som behöver teckenspråk i sin kommunikation vid Stiftelsen 
Söder törns och Väddö folkhögskolor. Veronica ekström har varit projektledare 
för utvärderingen och är doktorand i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola 
och Linköpings universitet. klas Rydenstam har arbetat som statistiker/utre-
dare vid Statistiska Centralbyrån och har mångårig erfarenhet som konsult åt 
nationella statistikbyråer runt om i världen.
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