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Förord

statligauppdrag dengenomförts på utvär-studie harFöreliggande av
Folkhögskolan,Dir. 1994:12.folkbildningen, SUFO 96deringen av

tillsam-studie bildar,i fokus. Vårdär, har ståttstuderaroch de som
Förfat-utvärdering.för departementetsunderlagflera andra,medmans

resultat härför dedock själva presenteras.tarna somansvarar
Nitzler,Ragnhildprojekt fil. dr.med dettaarbetatVi har ärsom

högskole-ochAnderssonfil. dr. M.Landström, Ingerdoktorand Inger
pedago-verksamma vidpedagoger ochallaadjunkt Ulrika Eriksson,
följandeVi har delat arbetetuniversitet.institutionen Umeågiska

kapitelför policyanalysen iAndersson harInger M.sätt: ansvarat
Övriga ochbearbetningdatainsamling,förhar ansvaratgemensamt

referensramen,projektledare, skrivithar varitanalys. Ragnhild Nitzler
Allt detavslutande kapitlet.detrektorer och lärareavsnitten med samt

för.Landströmhardärutöver Inger ansvaratärsom
vid tiorektorerantal elever, lärare ochintervjuatVi har ett stort

välvilligtharhela landet. Mångaspriddafolkhögskolor över personer
sinerfarenheter,sinaförfogande och delgettsin tid till vårtställt oss av

tack tillbetydelse.utbildningens Ettfolkhögskolan ochpå varmt ersyn
konstruktivareferensgrupp förSUFO 96alla Vi vill också tacka syn-
tillvara på bästavilka vi har försöktarbetets gång,punkter under ta

sätt.

i aprilUmeå 1996

LandströmRagnhild Nitzler Inger

Ulrika ErikssonAnderssonInger M.
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Bakgrund1

Sverige.i Detetablerad skolformtidsedan långFolkhögskolan är en
inriktningVilkeninriktningar.med olikafolkhögskoloridagfinns 136

påbland ärfolkhögskolan har berorden enskilda annat somvemsom
ochfolkbildningendelFolkhögskolanskolan.huvudman för är en av

skolsystemetobligatoriskaalternativ till deterbjudasådanskall som -
organisa-ochhuvudmännensde olikaska spegladelvisalternativ som

ordmed andraskulleverksamhet.med sin Manmåltionemas egna
verksamhetfolkhögskolomasföri uppdragetdet ingårkunna säga att

mångfacetterad.särskiljande ochatt vara
folkbildning-förbidragssystemgällerjuliSedan den 19911 nyttett

detmålstyrning. Iregelstyrning tillfrånövergick dåVerksamhetenen.
mellanåtskillnadpoängterades klarfattadesriksdagsbeslut ensom

mål förochverksamhetenmedmål attfolkbildningens statensegna
följasbidrag.1 skaverksamhetenSamtidigt förutsattesbevilja att upp

grundläggandebildningsarbetetsavseendeutvärderas medoch
förverk1igas.2 ingårriksdagsbeslutetI ävenoch hur dessakännetecken

i förstavilkentredje år,nationell utvärderingska vartgöraatt staten en
statsbidragenordinarieobundna,användningen dehand ska avavse

1994.3juliefter denverksamheten 1och gälla
folkbildningenutvärderingdel iFöreliggande studie är statens aven

InomUtbildningsdepartementetsutförs inomSUFO 96, ram.som
till pedago-Uppdragetolika studier.antalytterligaredenna företas ett

formule-delstudie,universitetvid Umeågiska institutionen göraatt en
skulle hadenövergripande direktivenmed de ettrades i enlighet -

detillrelationkvalitet iverksamhetensoch belysadeltagarperspektiv
slutfördesochi januari 1995påbörjadesStudiennationella målen. som

utvärde-teoriinriktadenligt så kalladgenomfördjanuarii 1996 är
ring.4

l ff.291990/91 Folkbildning s. 9-12,:82Prop.
2 ff.s. 10-11, 40A.a.
3 Kommittédirektiv9-13;för folkbildningen s.FrågorSOU 1993:64

Förordningen 1991:977s.Utbildningsdepartementet 3från1994:12 om
till folkbildningen.statsbidrag

4 Ulf 1980.Sigbrit Lundgren,Franke-Wikberg,
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referensramUtvärderingens2

funktionFolkhögskolans antagna2.1

ochgivet socialt sammanhangform inomutvärdering alltidEn etttar
antalfall har statsmakten initieratvisst syfte. dettaföretas med I ettett

uttalade syftetnationell utvärdering.ingå i Detdelstudier, ska ensom
folkbildningenkontrollera hurmed utvärderingen motär att svarar upp

verksamhetensska inriktasUtvärderingende nationella målen. mot
deltagarperspektiv.kvalitet och ha ett

vid detutvärdering fenomenoch skrivitsMycket har sagts om som
laget.5 vidtillämpasde kanMånga ocksåhär är ansatser ensom

grund ibland sinharutvärdering. Mångfalden attannatansatserav
utvärderas ochverksamhet skalldenolika antaganden görs somom

vadoch i förlängningenfokuseradärmed vad värtär att somsom
återvänder till syftetkorteller dåliga resultat. Omräknas godasom

därutvärderingen, kan vi konstateramed nationelladen attovan
målmodellen och åtill sidankan återföras åuttrycks tankar enasom

renodlade formerModellerna i sinaandra sidan brukarmodellen. är
vilar påförsta utvärderingsmodellenoförenliga. Medan den anta-ett

bortsesutgångspunkt i målen,utvärderingen bör singande taattom
brukar-målmodellenbrukarmodellen. Såvälhelt från desamma i som

kvalitet. Närbild verksamhetensalltför begränsadmodellen avger en
målensamhälleligaså degäller utbildning det dessutomdet är att

otydliga ochdärmed vida,kompromisser.oftast resultat De ärär ett av
och mindremålen doldadet någonting i desvårmätbara. Sällan står om

faktorer kanske kani verksamhet,önskvärda sidorna nogvarasomen
verksamhetensför få påså viktiga försöka fånga att ettatt grepp

kvalitet.
brukaren/deltagaren,det ifrågasättaPå liknande gårsätt att perom

värdetbedömaskickad i alla lägen,definition, den bästär är att,som
all statligtverksamhetens kvalitet.utbildningen och därmed Iav

involverade.fler intressenter brukarnaunderstödd utbildning detär än
inte alltidsamhälleliga syften,Sådan utbildning har omfattande som
utbildareenskilde deltagaren. flestabehöver uppenbara för den Devara

5 Björn ochRombach,Franke-Wikberg, Sigbrit, 1992. Vedung, Evert, 1991.
Sahlin-Andersson, Kerstin, 1995.
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skulle instämma i påståendet utbildning med hög kvalitet,attnog en
ska påverka den studerande på djupet och helst få bestående effekter.
Ibland kan utbildningens påverkan innebära studerandeatt man som
också ifrånavstånd den. Verksamheten skulle bakgrund härav,tar mot

perspektiv, mycket väl kunna uppvisa god kvalitet,sett ett annatur
kritiskaémånga deltagareäven Därmed det det iär är sagt attom

utvärderingen inte heller helt går bortse från syftet eller målet medatt
verksamheten. Målen förutsättning bland andra påverkarutgör en som
verksamheten. Som sådana de viktiga relatera sina resultat till.är att
Målen kan i sig också för analys och reflexion.utsättas

Den vi har på utvärdering innebär varje pedagogisk utvärde-attsyn
ring bör sin utgångspunkt i teorier och/eller vetenskapligt under-ta
byggda antaganden och kunskaper vad utbildning och undervisningom

innebärDet utvärderingsarbetetär. genomförs inom explicitgjordatt en
teoretisk referensram. Rerensramen omfattar såväl ideologiska uppfatt-
ningar och antaganden, utvärderarens teoretiska förståelsesom egen av
utvärderingsobjektet ifråga. Referensramen stöd och vägledning förger
de empiriska studierna och det vilket data kanutgör raster genom
analyseras och tolkas. huvudinnebördenDetta i det benämnerär

utvärdering.7teoriinriktad referensramDen utvecklas det följan-isom
de, inte anspråk på någon fulltgör utvecklad sådan. skallDenatt vara

ramverk där vi, med inspiration från bland andra denettses som
franske sociologen Pierre Bourdieu, försöker uttrycka antagandenvåra

folkhögskoleutbildning och dess effekter.om
utbildningssociologisktl eller strukturellt rele-perspektiv detett är
tala skolan har socialt och kulturellt reproducerandevant att attom en

funktion. Vissa de teorier finns inom detta problemområdeav som
intresserar sig för skolans ekonomiska funktion och då demer avser
kunskaper och färdigheter, nödvändiga för arbetslivets diffe-ärsom
rentierade kvalifikationskrav. Andra fokuserar den ideologiska funk-
tionen och syftar på skolan överförare olika värdering-som av normer,

förhållningssätttankar, idéer eller Skolan med andra ord iar, ses
första hand tämligen konservativ institution och inte ettsom en som
instrument för ökad jämlikhet. Samtidigt skolan inte någon direktär
spegelbild samhället. drivs ocksåDen sin historia och sinaav av egen

traditioner de människor verkar där. detYtterstsamt äregna av som

6 Rolf, Bertil m.fl. 1994.
7 Franke-Wikberg, Sigbrit, 1984. Karlsson, Ove, 1995.
3 För genomgång olika teorier relationen mellan utbildning ochen av om
samhälle, Frykholm, Clas-Uno Nitzler, Ragnhild, 1989.se
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hand-för detbestämmandeförhållandensociala ärändå yttre som
vadför ärochskolani gränserfinns sätterlingsutrymme somsomsom

genomföra.möjligt att
dessaovanstående Hartillfolkhögskolan tan-dåförhåller sigHur

folkhögskolan, sägsförrelevansöverhuvudtaget någonkegångar som
skolform9 sigoch föriDet ytterstobunden ärmeningenfri ivara en

ellerockså påtankegångardessa ettviempirisk fråga, attantarmenen
samhäl-den ibetraktarfolkhögskolan, ettinbegriper närsättannat man

helhetutbildningssystemetdelFolkhögskolanleligt ljus. är somaven
påfunktionenreproducerandekulturelltsocialt ochdentilloch bidrar

förbe-funktionenekonomiska atttill denbidrarolika Den genomsätt.
ochfritids-mellannivå,arbetslivet påirad positionerreda för somen

kultur-,inom sektorerochhälsopedagogdövtolk,idrottsledare, som
samhälletsundervisning. inriktadUtbildning motochinformation

idäremotsaknassektorerekonomiskaochteknisk/naturvetenskapliga
inriktningmedlinjerAllmännafolkhögskolan.pådet närmaste

utbild-allmännafolkhögskolansmåni denfinns,naturkunskap men
socialisationdet dockhandlararbetslivetförförberederning ommer

kvalifikation.än
tydlig kompensa-tilldelatssamhälletocksåFolkhögskolan har enav

haranledningar,olikamänniskor,skafunktion. Dentorisk som avge
skolsystemetobligatoriskadetdeltagitaldrigbort ellersållats enav

eftereleverrekryterarkursertill fleradeninnebärchans. Det att
utbildningsinstitutio-andrade flestamedistickgårkriterier stävsom

såvälförbetydelsefåförutsättning antasDetta utgör somenner.
kantankenkompenserandeutbildningen. Deniforminnehåll som

underlyderfolkhögskolornaolikauttryck påtill attkomma sätt genom
profiler. Settellerinriktningarolikaoch harhuvudmannaskapolika
bådedärmed föradenförväntasverksamhet utidéburen gemen-som

ifrämstkanskeutbildningen. Deti ärbudskapolikaochsamma
tillkommermålenövergripandedetolkningenproñlerna avsom

uttryck.

medutbildningsväsende9 ochinstitutionersamhälletstillförhållandeFri i
arbetssättkursplaner,ochinriktning, kurserskolans ämnen,frihet bstämma;att

vadtillFrihetArvidson, Lars,personal. Seelever ochrekryteringsamt av
utveckling.ochförutsättningarfolkhögskolansbelysningEn av

folk-blevO efterkrigstidenFrån37-42.1986Jfr Sundgren, Gunnar,
ocksåundervisningssektomochvård-inomtill yrkenhögskola menvägen -

Även olkhögskolans1953:24 FSOUpolisingenjör,till tekniker, m.m.
114.Stockholmskolkommission.års1946uppgifter.ställning och
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2.2 Folkhögskolan fältsom

Ett Bourdieus nyckelbegrepp, fáltbegreppet.ärav Ett socialt fält
definieras och avgränsas andra fältgentemot dess placering igenom
det sociala samhället. Varjerummet enskilt fält exempelvis det
ekonomiska fältet, det politiska fältet eller utbildningsfältet har sin

historia och utvecklar sina regelsystemegen och sin logik.egna egen
Detta återspeglas såväl i den praktik existerar inom fältet, i desom som
idéer och trosföreställningar existerar denna praktik. De idéersom om
och den praktik dominerar inom socialt fältett bättresom stämmer
eller sämre medöverens olika människors dispositioner och hand-
lingsmönster, vilket upphov till struktur makt och positioner.ger en av
Inom varje fält förs kamp mellan olika individer och intressegrupperen

dessa positioner.om
Ser folkhögskolan i relation till andra skolformerman insti-som-tutioner strider positionerna inom fält det universitetsom ett ärom -

och högskolor innehar de dominerande positionerna ochsom som
innehar bestämmarätten vadatt värdefullär och viktigsom mer
utbildning Universitetetän har haft lång tid sig byggaannan. att upp

överlägset kulturelltett kapital använda i kampenatt positionerna.om
Folkhögskolan har i relation till universiteten dominerad position.en
Folkhögskoleelevema får söka sig till universitetet i särskild kvot,en

kvot har minskat. När det däremot gälleren vissa speciallinjer,man
musik- och estetiska linjer, har några folkhögskolorsom lyckats uppnå

hög Dessa linjer erkännsstatus. allmänt bra rekryteringsbas försom en
högre musik- eller estetutbildningar.

detI sammanhanget kan naturligtvis också på folkhögskolanman se
i sig själv fält, där de olika utbildningarnaett och dess lära-som
re/elever sinsemellan strider bestämmarätten vadatt godärom som

Ävenkunskap/utbildning. här tycks det innehavandet ettsom om av
särskilt kulturellt kapital innebär fördel. Här det framför alltären

och musiklinjernasestet- elever, ofta gallrats i ganska hårdutsom
konkurrens, kan särskilja och hävda sig i kraft innehasom att ettav

kulturelltstörre kapital. Dessa utbildningar inte baraär utbildningen
kultur, i kultur och formerarutan därmedom troligen sina elevers

kulturella kapital under utbildningstiden.
Bourdieu använder begreppet symboliskt kapital i betydelsen det

igenkänns och erkänns värdefullt grupper.som olika socialasom av

Frykholm Nitzler, 1989 97.
12Broady, Donald, 1985.
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med högeller skolafinfin bil,kanDet examen enenvara en
folkhögskolan harkapitalsymboliskadetInnebörden istatus. som

andratilldet i relationvidmakthållaoch försökerbyggt är attupp
medsinFolkhögskolan definierarannorlunda. särartskolformer är

högskolorochdär universitetkontinuum,frånavståndstagande ett
kvaliteterFolkhögskolan har sinahierarkin.kommer högst i somegna

betydelsenfri iskolformers.andra Denjämföras medkan ärinte
ej,i vanlig meningläroplaner. Betygtill centrala utanobunden ges

Folkhög-studiefönnågan.bedömningsammanfattande avman ger en
önskemålverksamheten till elevernasefterskolan strävar att anpassa

och behov.
pedagogikocksåerbjuderFolkhögskolan sägs annor-varasomen

folkhög-Påskolformers pedagogik.andrasärskiljande frånlunda och
skillnadTillindividens villkor.lärandet påskolan vill bygga uppman
tänkan-elevenbetraktaskolformerfrån andra sägs vuxen,ensomman

folkhögskolankunskapssynmänniska.ansvarskännande Denochde
tillmätbarhetatomism och enkelfrånsig bortföreträder definierar

dyliktkomplex bedömning. Förhelhet ochförmån for ettattmer av
förmeras, krävsvidmakthållas ellerskall kunnasymboliskt kapital

harandratill ochsöker sig sättde socialaatt somgrupper som
igenkännadisponeradeocksåfolkhögskolananknytning till är att

värde.och erkänna det ett

kulturellaoch detFolkhögskolan2.3

kapitalet

ekono-förutomoch innefattarvidsträcktkapitalbegreppBourdieus är
kompetenskunskaper och dendekapital i formkapital,miskt även av

livdetpraktiskt kunna behärskabesitter forolika individer att somsom
intesåledesrefererarKapitalbegreppetsocialt fält.finns inom givetett

kulturellttillmening,kapital iekonomisktenbart till ävengängse utan
kapital.kapital och socialt

hakapital innebär inte baraekonomiskttillha tillgångAtt att
iinvolveradviktigare,och kanskedessutom,pengar attutan vara

tänkan-språk,ha tillägnat sig detochoch bankvärlden,näringslivet att
fält. Påmaktensekonomiskahör till dende och den kompetens som

involverad ikulturellt kapitalinnebär tillgång på ärattsätt mansamma
tänkandespråk,tillägnat sig detoch harkulturella livet,det att man

Såvälfält.elitensden kulturellahör tilloch den kompetens som
stärkaskan ytterligarekulturellt kapitalekonomiskt genomsom
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tillgång till socialt kapital, vilket helt enkelt innebär vet huratt man
för sig och har kontakter och förbindelseratt medman man

betydelsefulla personer inom fälten.
Det kulturella kapitalet finns i objektiverat tillstånd i formett av

tavlor eller böcker erkända konstnärer/författare i institutionali-ettav -
tillstånd utbildningsexamina frånserat erkänd skola/utbildningsom en

eller fm titel också i förkroppsligat tillstånd införlivat ietten men-
habitus dispositioner.ett Mer konkret anknutetsystem tillsom av
utbildning innebär det kulturella kapitalet slags allmänbildning atten -
ha kunskap vem/vad räkna med, exempelvisär vilkenattom som
utbildning ska på, förmåga virtuostsatsa såsamt attman en som
möjligt använda sig språket både skriftligt och muntligt.av

l Frankrike, där Bourdieu gjort sina studier, byggs det kulturella
kapitalet i relation till ñnkulturen. inteDet giltigtär sättupp samma
i Sverige, här kan talaäven kulturellt kapitalmen ettman om som
speciellt föra sig ochsätt väl behärska språket.att folkhögskolanIatt
finns dock finkulturen ganska väl representerad. harMan biblio-egna
tek, konst på och olika musikinstrument.väggarna har tillJa, ochman
med utbildning i finkultur, musik- och teaterlinjer.estet-, Attsom
eleverna på dessa linjer förmerar sitt kulturella kapital under folk-
högskoletiden verkar troligt.

Broady 1985 diskuterar huruvida det finns svenskt kulturelltett
kapital, formats underifrån i våra folkrörelser och ursprungli-som

slags folkligt kapital.ett Detta representerade förmågangen var att
omfatta och uttryck for vissa värden; medborgaranda, ordentlighet,ge
punktlighet, hälsosamt leverne, Vetenskaps-, förnufts- och fram-

vilja till rationellstegstro, planering livet, sitt privata likavälegetav
samhällets. Innehav detta slag kapital pionjärerna ochsom av av gav

deras efterföljare framskjutna positioner inom folkrörelse-Sverige. Vi
detta också på ellerantar kanatt gälla folkhögskolan,ett sättannat att

den förmedlar någon form folkligt kapital till sina elever.av
Kanske kan också tala dimension i folkligt kapitalettman om en

slags rörelse- eller organisationskapital. erhållaFörsom en att
tillträde till exempelvis vissa ledarutbildningar måste sedanman
tidigare inneha visst mått organisationskapital.ett dessaAtt eleverav
förmerar sitt organisationskapital under utbildningstiden troligt.är

13Broady, Donald, 1990 169, 181.
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habitusocheleverFolkhögskolans2.4

for,fallenhetdispositionerförklarasHabitus kan systemett avsom
männi-handla hosochtänka, kännaolikaanlag sätt attgenererarsom

erfarenheterde socialaresultatDispositionssystemenskor. är somav
och sinnen. Detkroppar äri derasristatsochmänniskor gör som

socialafamiljensi ocherfarenheterdeframför allt gör genomman
ocksåpräglas Detlivsvillkor detta ärobjektivadeoch av.ursprung

livetocharbetslivi skola,medde upplevelser restenär somavomman
villkor,socialahabitus. likartadedelarIndividerpåverkar somens

påvärldensocialaoch handla i denförståuppfatta,tenderar också att
likartade sätt.

känne-folkhögskolantillsöker sigelevgruppheterogenaDen som
lågutbildade,olika habitus. Förutomhardeblandtecknas attannat av

förturharminoriteteretniskaarbetslösa ochhandikappade,äldre, som
utbildnings-med högreockså eleversigutbildningar, sökertill vissa

folk-tillarbetslivetfrånerfarenhetskiftandeochoch långbakgrund
olikabestårelevgruppenbetyderhögskolan. Det att somgrupper,av

ochuppskattadisponerade förellerbättre attsämre anammaantas vara
sigsöktharmedvetetpedagogik.och Deideologifolkhögskolans som

kanideologi,delar skolansfor defolkhögskola,särskildtill någon att
tänkahandstillligger att,särskilt bra. Det nära attförutsättas passa

till ochtillgång smärtsammakapital harkulturelltmindre merman
uppskattarskolgång, destotidigareerfarenheter är manmeravens

kapitalkulturellttillgångOchfolkhögskolan. störreomvänt, man
desto benägenvarit, attskolanpassad ärbättrehar och manmerman

pedagogik.ochvärdebasfolkhögskolansifrågasätta

ochkultur-Folkhögskolan2.5 som

ideologiförmedlare

iskallVifunktioner.rad olikaFolkhögskolan har sagts enovansom
förmed-funktionutifrån dessfolkhögskolanstudievår närma somoss
betydel-generellideologi idåVi förstårkultur/ideologi.lare en merav

erfarenheterföreställningar ochvardagligasåväl mersomse som
idiskursertalaochintellektuella doktrinergenomarbetade sätten att

14 225.Donald, s. 173, 177,Broady, 1990
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olika samhällen. Ideologier kommer till uttryck formi olikaav
tankar, idéer och förhållningssätt hos olika individer. kanDet också

så vissa saker faktisktatt i undervisningen ellervara görsom man
folkhögskolan kan uttryck försägas viss ideologi. Vi villvara en
försöka spåra hur deltagarna uppfattar folkhögskoleutbildningen i dess
funktion förmedlare kultur/ideologi. De olika tankar, idéer ochsom av
förhållningssätt, kommer till uttryck, kan sedan på olikasom sätt
kopplas till människo-, kunskaps- och samhällssyn.

Av vad elevers olika dispositionersagts försom ovan om att
folkhögskolans budskap torde framgå, vi skiljeranamma mellanatt

förmedling budskapen och hur dessa Eleven förav mottas. är utsatt en
mängd ideologiska budskap påverkar på olika Medvetandetsätt.som
formas i där budskapen medvetet eller omedvetet relaterasen process
till tidigare erfarenheter och i vilken situation budskapen sänds Hurut.
de beror också på individens relationmottas till och uppfattning om
avsändaren Detta resulterar i vissa budskapetc. faller i god jord,att
medan andra faller på hälleberget. Vi den överföring pågår påser som
folkhögskolan resultatet i skolan och samhället ständigtsom av en
pågående kamp mellan motstridiga intressen. Innebörden i och effek-

det sker folkhögskolanterna kommer därför olikaav som att vara
för olika elever.grupper av

2.6 Utvärderingens tankemodell

Idealt bör utvärdering enligt teoriinriktad försöka belysaen ansats
såväl förutsättningar, och resultat för det studeradesom process
fenomenet. Ambitionen inte bara beskriva försökaatt förståävenutan
och förklara varför det på visst medförut alla ledenett sätt,ser att
behöver belysas. detNär gäller vår studie kan vi konstatera deatt
förutsättningar utvärderingen omfattats i form tid ochsom av, av
personella har medfört våra data tagitsatt framresurser, om processen
i huvudsak på indirekt via olika dokumentväg och via de inblandade

Vi har vidutsagor. någranärvarat enstaka lektionerpersonernas och
tagit del det liv pågår på skolan under kortare tid, förav som en men

komma åt vad faktisktatt sker i undervisningen och på skolan,som ger
dessa data ändå begränsad bild. Resultaten vilar framför allt påen
deltagarnas värderingar. Vi kan inte på något ingående ställasättmer
resultaten den undervisning förevaritmot och de harsäga attsom

15Frykholm Nitzler, 1989 126.
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krävadessutomskulleundervisningen. Det atttill följduppstått av
Vadutbildning.sinpåbörjadeföre deelevernasamtalat medhade

medsambandvärderingar idessauppvisar attelevernakan ärsäga att
folkhögskolan.påbefinner sigde

kvalitet.Återstår verksamhetenstillresultatenrelaterahur vi kanså
delidéernasjälvakan ocksåverksamhet sägasidéburenI avvara enen

skulle kunnaförsöker fångavikvalitet.verksamhetens Det ensomses
folkhögskolan. Ifolkbildningsmässigheten ivärdemätareslags

prioriteradevända sig till attinbegrips sådantden att grupper,som
bud-ideologisktförmedlapedagogik ochsärskildtillämpa ettatten

skap.
för-deproblematisera någraförsöktviSammanfattningsvis har av

utbildning. Förutsätt-bedriverfolkhögskolanunder vilkautsättningar
medlyckasden kommerbetydelse för hurfårviningar attsom menar

kanskeekonomin,alls berört ärdå inteVi harsitt uppdrag. avensom
Vi harutbildning.godbedrivaförförutsättningarnaviktigastede att

finnsolikahistoria, påfokhögskolans sättberörtinte heller som
förutsätt-viallmäntsådan. Rentlagrad i institutionen attvetsom
folkhög-tidigalopp.kraftigt under årens Denförändratsharningarna

huvudsakkanske ifomiatet.lilla Manbedrevs i detskolan engav
rektoreleversommarkurs. Såvälkortarevinterkurs ochlång somen

Idagfanns internat.mån detskolområdet, i denbodde inomoch lärare
ochlängdvarierandeutbildningarrad olikafolkhögskolan avenger

såväl rektorochalltluckrasIntematformeninnehåll. sommerupp
sociali-skolområdet.utanför Settutsträckningbor i ettlärare större ur

djupgåendeförförutsättningarnasationsperspektiv torde meren
denbidrarTill dettatidigare.idagdärmedpåverkan änsämrevara

tillbidragitArbetslösheten harelevsammansättningen. attheterogena

16 Arvidsonpedagogik.folkhögskolans I et"Att nalkasHöghielm, Robert:Jfr
bredareharfolkhögskolemässighetenHöghielmOcksåal, 1988. att enmenar

Tvåmoderna debatten.framkommit i denvanligtvisinnebörd än som
folk-urskiljas iövertäcker varandra kandeltillförhållningssätt ofta storsom

Undervis-1folkhögskolemässig undervisning:angåendehögskolevärlden
mångfaldpräglasUndervisningenproblemcentrerad, och 2ningen är av en

karak-alltid hahistorisk granskningutifrånFolkhögskolanarbetssätt. sägs en
projekt-metodspeciellallsidighetteriserats t.ex.än somensnarare avav en

förbetydelsehaintematfonnen,bl.a.folkhögskolemiljön,Ocksåarbete. antas
timplaner. Iellercentrala kurs-frånvaronliksomfolkhögskolemässigheten, av

hardärlärarnabindandemindremed folkhögskolansoch antas attramsystem
ochigenerellt Komvuxhandlingsutrymme än t.ex.sett,större ung-ett

domsskolan.
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det också kommer många elever till folkhögskolan, har gjort ettsom
negativt val. Sådana hellre skulle ha valt någonting annatsom om
möjligheter hade funnits. Detta också förutsättningär påverkaren som
folkhögskolan ellerett sätt.annat

När vi övergår till den empiriska delen vår studie det föl-ärnu av
jande övergripande frågor vi skall försöka besvara:som

Under vilka förutsättningar arbetar folkhögskoloma idag Vad0 är
det för slags kultur/ideologi folkhögskolan försöker förmedlasom
till eleverna Hur lyckas man Hur folkhögskolans företrädareser
på utbildningen och framtiden
Under vilka förutsättningar söker sig eleverna till och studerar på0
folkhögskolan idag uppfattasHur och folkhögskolans bud-mottas
skap och pedagogik eleverna Hur de utbildningens värdeav ser
och framtiden
På vilket bidrar folkhögskolansätt till socialisation eleverna0 av
Vad kan det tänkas få för konsekvenser för den enskilde eleven och
för samhället i stort

Med det grund övergår vi så till analysantagna det tänkta,som en av
det vill de funktioner ochsäga uppgifter folkhögskolan tilldelas isom
samhället.
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statligadenochFolkhögskolan3

bidragsgivningen en-

policyanalys

siguttalaochbedömninginnebärProgramutvärdering göra omatt en
utvärde-teoriinriktadeverksamhet. Denbestämdgivenresultaten enav

verksamhe-faktiskabeskriva denpåarbetetinriktar attringsansatsen
förklaraochförståsökatänkta ochdentillden attrelateraten,

Strävansammanhang.kontextuella attsittidensammaresultaten av
förklaraochförståocksåbeskrivainte bara attutvärdering utanvid en

hur utvär-klargörreferensramuttaladkrav påställer sommansomen
redovisadetidigaredenutvärderingsobjekt. Isittbetraktarderare
antagandeochutgångspunkterutvärderamasklargörsreferensramen

funktioner.grundläggandefolkbildningensvad gäller
tillkommerpolicydenanalysredovisasavsnittdettaI somaven

statligadendokumentofficiella att styrasådanauttryck i avsersom
framlyftasökahärAvsiktenfolkbildning. är atttillbidragsgivningen

vadordandramedellerfolkbildningsarbetet,tänktaidealt somdet
folkhögsko-främstrollvilkenocharbetedettakännetecknaförutsätts

behandlasInledningsvissamhälle.svenskadagensha iavseddlan är att
offentligstyrningstatligförgällerallmäntidagprinciperde avsom

styrningenforspecifikt gällervaddärefteroch avverksamhet mersom
folkbildningen.frivilligaochfriatill denbidragsgivningenstatligaden

resultatstyrning iMål- och3.1 en

organisationdecentraliserad

statsbidragenmålstymingprincipentillämpasjuli 1991Sedan 1 avom
decentralise-denmedförknippaskanPrincipenfolkbildningen.till

och1900-taletdelenunderpågåttringsprocess somavsenaresom
denfrånfortsomfattningökadiochbefogenheterinneburit att ansvar
ochkommunaladentilladministrativa nivånochpolitiskacentrala

inflytandelokaltökatFörskjutningenverksamhetsnivån. ettmotlokala
elleravreglering,statligi allmännabeskrivsoch termer som enansvar

resultatstyrning.ochtill mål-regelstyrningfrånövergångsom en
resultatstyrningmål- ochgäller1991reformeringenEfter som ge-
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nerell princip för styrning den offentliga verksamheten, och medav
denna styrprincip följer samtidigt ökade krav uppföljning och
utvärdering. kanDet också beskrivas så förändringen det statligaatt av

ställer ökade kravstyrsystemet på information den verksamhetom som
bedrivs på olika nivåer i den offentliga verksamheten. Kunskap som
erhålles uppföljning och utvärdering kan därvid tjänagenom som
informativa styrmedeL och den modellen för styrning beskrivasnya

nätverksorganisation. Med privata företag förebildsom en harsom
också uttrycket en lärande organisation blivit allt vanligareen
använd metafor för den offentliga sektorns organisationer.

Inom privata företag innebär den lärande organisationen för-en
skjutning styrningen från direktstyrning till målstyrning,av en en som
bl.a. Saab visade. Arbetsledaren övergår från regler,att ge noggranna
order och kontroll varje operation till mål och kontrolleraattav ange
resultat Vanligen gäller här mål i form kvantitativa produk-av
tionsmått, exempelvis den mängd bilar producerats ellersom som

den interna kvalitetskontrollen.passerat Den avgörande bedömningen
förutsätts ske den enskilde kundens fria val bland utbudetgenom av

och tjänster.varor
Det kan hävdas övergången från regelstyrningatt till mål- och re-

sultatstyrning inom den offentliga sektorns organisationer betyd-är ett
ligt komplext företag produktionän eller privata tjänster.mer av varor
Här handlar det nämligen inte bara produktionsmål och kundernasom
efterfrågan, framför allt målutan fastlagts i politiska be-om som
slutsprocesser och sådana både abstrakta och mångtydiga.som

När det exempelvis gäller skolväsendet innebär det förändrade an-
och de nationellastyrsystemet målen formulerasattsvars- central

politisk nivå, medan lokalpå nivå beslutar hur verksamheten skallman
organiseras och bedrivas för leda de uppställda målen.att Svårig-mot
heterna ligger här både i centralt formuleraatt entydiga politiska mål
och på lokal nivå tolka de abstraktatt formulerade målen, demomsätta
till konkret verksamhet och samtidigt beakta elever och föräldraren att

brukare kan inflytandeutöva innehållet isom och utformningen
den konkreta verksamheten. detNär gäller skolväsendetav kan också

rollen arbetsledare mångtydig.sägas Staten här målensom vara anger
för organisationen, medan rektor, skolledare, tilldelas särskiltsom

för ledningen verksamheten på den lokala skolan.ansvar Resultatenav
kontrolleras den statliga myndigheten Skolverket tillsyn,av genom-

l7 Jfr Pettersson, Sten Wallin, Erik, 1995.
8 Arbetsmiljöfonden, 1988 94.
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samti-föreskrivsutvärdering. Kommunernanationellochuppföljning
uppföljninglokalverksamhetenegenkontrollbedrivadigt genomaven

utvärdering.och
exemplifieratshärresultatstyming, denochmål-Principen somom

gällerdetinnebörd,annorlundanågot närskolväsendet, harutifrån en
folk-villdetför utvärdering,föremål sägaorganisation härden ärsom

har längeverksamhet. Detfolkhögskolomasavgränsad tillbildningen
frivillighet.frihet ochpräglasskallorganisationdennahävdats att av

alltjämtocksåframhållsfolkbildningenprincipiellaDenna somsyn
regering-socialdemokratiskadenpropositioni denvarande giltig som

formuleraspropositionstextenfebruari 1991. Iavlämnade den 14en
följandedet på sätt:

ochobundenfrivillig,fri ochskall statFolkbildningsverksamheten avvara
arbetsgivar-ochläroplansstyrda utbildningsamhälletsfrånskildmarknad,

därforumskallpersonalutbildning. Denproduktionsanpassade ettvaranas
erfarenhe-och där dearbetsformerochväljersjälvadeltagarna ämne egna

vardagli-människorsrelation tillstudierna. Enbehovenoch närastyrterna
karaktärkulturellideologisk och är natur-gemenskaperochmiljöer avga

lig.

formulerasfolkbildningsverksamheten,principielladenAv somsyn
bidragsgivareföljerpropositionstexten,i den citerade att staten som

till vadfolkbildningen.för Isyftenmål och motsatsföreskrivainte kan
formulerasverksamhetenförskall målenskolväsendetförgällersom

frånåtskiljassin tydligtskall imålsjälv. Dessaorganisationen turav
skallStatsbidragetbidrag.beviljaförfastställerde mål attstatensom

studieförbundtillfolkbildningsrådetfördelasförordningenenligt av
folkbildningensråd,dettaOch egetfolkhögskolor. äroch organ,som

verksamhetutvärdera denochföljauppgiftentilldelas attäven upp
denutvärderingfristående statligstatsbidrag. Entilldelas avsom

tredjegenomförasdessutomskallverksamheten vartstatsbidragsstödda
bedöm-förunderlagutvärderingmed dennaAvsikten ärår. att enge

villkorochsyftenmed deenlighetanvänds ibidragenning somom
folkbildningen. Itillbidragsgivningenstatligaför deni måletanges

följandedet påformulerasregeringspropositionenciteradeden tidigare
sätt:

19 8.1990/91: 82Prop.
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Målet med statsbidrag till folkbildningen stödja verksamhetär att en som
syftar till det möjligt föratt göra människor påverka sin livssituationatt
och skapa delta i samhällsutvecklingenatt poli-engagemang t.ex.genom
tiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Verksamheter syftar till utjäm-attsom

utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skallna priorite-
Personer utbildningsmässigt,är socialt eller kulturellt missgynna-ras. som

de skall särskilt prioriteras, varvid invandrare särskilt skall uppmärksam-
Handikappade viktig målgrupp.utgör Den utbildningmas. en annan som

bedrivs inom folkbildningen skall till både form och arbetssätt tydligt skilja
sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan. Resur-

från får inte användas tillstaten verksamhet med kommersiellt syf-ser en
term

Med utgångspunkt från citerade målskrivning skall den fortsattaovan
analysen inriktas på lyfta fram den tänkta verksamhetenatt så som
den kommer till uttryck i den aktuella propositionstexten. Som tidigare
påpekats det vadär tänkes känneteckna denna verksamhet härsom som

det centrala.är

3.2 Demokrati vägledande principsom
för verksam heten

Som framgår det redovisade citatet målet med statsbidragärav ovan
till folkbildningen stödja verksamhet syftaratt till bådeatt göraen som
det möjligt for människor påverka sin livssituationatt och attegen
skapa delta i samhällsutvecklingenatt politiskt,engagemang genom
fackligt och kulturellt arbete. Vad verksamheten således förknippas
med kan sammanfattas i uttryck en levande demokratiett ochsom
vad kännetecknar sådan utvecklas följandesom sätt:en

Folkbildning har, i historiskt perspektiv, fungeratett hävstång försom en
de demokratiska strävandena. Människor, inte skulle fått möj-som annars
lighet sig gällandegöra eller saknatatt tilltro till den förmågan, haregna
aktiverats i samhällslivet och inte minst i det politiska och fackliga arbetet.
Samtidigt har folkbildningen inneburit frihet for den enskilda männi-en
skan söka sina kunskaper elleratt tillsammans med andra skaffa sigegna

insikter för påverka och förändra. Folkbildningenatt handlar inya all en-
kelhet folkets fria kunskapssökande. demokratiskaDen kunskapssyn,om

20 Prop. 1990/91 :82 s. 12.
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vårtomistlig del ibildningsarbetet,uttryck i det friasittfått är ensom
enskildaför deför yttrandefrihet ochförutsättningsamhälle. Den är en

opinionenbildamöjlighetermedborgarnas att

vilketfaktum,demokrati vedertagetbetraktasSverige ärAtt ettsom en
innebördentydigdemokrati harbetyda begreppetinte behöver att en

medborgar-partier eller blandpolitiskasamtligatid, hossig övervare
Aristotelesfolkstyre, prägladesbetydelsendemokrati, iOrdet avna.

fåtaletstilli motsatsställningfolkväldetKr.384-322 sattesom
aristokra-till denstyrelse ifolketsandra ord,välde eller med motsats

avskaffadesSverigestyrelse.enväldige kungens Ieller dentiska elitens
representationsreformen årkungenenväldigeformellt den genom

1809.
demokrati i bety-skiljelinje mellangårinnebörddet gällerNär en

inflytande. Endirektdemokrati avseenderepresentativ ochdelsen
förstSverigefolkstyre infördes ibetydelsendemokrati irepresentativ

innebarkraft ochträdde i år 1921rösträttsreform attmed den somsom
frånpolitiskundantag, tilldeladesvissa rösträttmedalla medborgare,

individenenskildevid 18 år.denna DenIdagårs ålder.23 gränssätts
medborgar-fullaha uppnått detegentliga meningordetskan då i sägas

medinflytande medansvar.såvälförenatmed vilketskapet är som
ombedsmedborgarnai de fall,Direktdemokrati tillämpas attnär

Decentralisering,folkomröstning.exempelvis vidsin viljauttrycka en
befogenheterinnebäravsnitt ochi dettaberörts tidigare attsomsom

nivå,lokalcentral tillöverförts frånutsträckningi ökadoch ansvar
Medborgamadirektdemokrati.ökadmöjligheter tillmedförknippas en

politiskaiinflytandemöjligheter hafåförutsätts härigenom större att
villomedelbara verklighet, det utövaderas sägafrågor rör egensom

vidgällerdemokratinrepresentativaför den ävenegenmakt. Liksom
framförmajoritetens viljademokrati sättsden direkta formen attav

minoritetens.
skallmajoritetens viljaprincipenkonsekvensSom att varaomaven

vissapåföljer kravetoch kommunför styrelsenbestämmande statav
gällerområdetdet politiskarättigheter. Påfri- ochmedborgerliga

tryckfrihetyttrande- ochprincipergrundläggandesåledes sådana som
förutsättsprinciperföreningsfrihet.och Dessaliksom församlings-

demokratis-undergruppering,parti ellerpolitisktatt ettgarantera som
vidmakthålla dennainte sökermaktposition,formerka nått senareen

yttringaroppositionellaförbjudaellerundertryckaposition attgenom

21 1990/91:82 6.Prop.
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och krav på politisk förändring. friaDen folkbildningen förutsätts här
fylla minst lika viktig funktion den fria propositions-Ien som pressen.

formuleras det följandepåtexten sätt:

Likaväl fri med plats för olika och opinionerröster nöd-ärsom en press
vändiga för demokratin, behövs fri obunden folkbildningsverksamhet,en

möjligheter utveckla kunskaper och kulturell aktivitetatt på folk-som ger
lig och ideell grund. Liksom har kritisk funktion har ocksåpressen en
folkbildningen uppgift fungera kritisk ifrågasättandeochatten som en
motkraft.

begreppetI demokrati inryms såväl principen personlig valfrihetom
principen solidarisk gemenskap går denutöversom om en som egna

familjen, intressegruppen eller klassen. dagensI marknadsekonomiskt
orienterade värld tenderar den individuella valfriheten förgrun-stå iatt
den samtidigt medborgarna uppvisar både ökad grad misstrosom en av
till politikerna och minskad tolerans för andra människors fri- ochen
rättigheter. Individen i centrum och till individens självför-rätten
verkligande ställs före kollektivet och solidariteten andra.med

denI aktuella regeringspropositionen framhålls folkrörelsemas
förmåga förena individualitet och solidaritet.att Det hävdas också att

försvagad aktivitet i form ideella folkrörelser och i de politiskaen av
partierna betyder försvagning vår demokrati. teckenDe påen av
medborgerlig vanmakt och bristande tolerans idag kommer tillsom
uttryck i det svenska samhället innebär utmaning både för deen ny
politiska partierna och många andra folkrörelser tradition utgörsom av

bas för medborgarnas demokratiska skolning. I propositionstextenen
formulerar föredragande statsrådet Göran Persson följande förstrategi

demokratisk förnyelse:en

Ökad valfrihet för den enskilda människan och decentralisering befo-av
genheter och blir naturlig strategi för bana för sådanatt vägansvar en en
demokratisk förnyelse. För folkrörelsema blir i detta perspektiv den lokalt
förankrade verksamheten viktigare samtidigt det gäller lyssna, ly-attsom
hört och på de kravöppet, människor ställer delaktighet ochnya som

22 Prop. 1990/91 :82 9.
23 Uppgifter från Demokratirådet redovisade i två artiklar i Dagens Nyheter
den 5 november 1995. Den artikeln har rubriken Demokratin i kris ochena
den andra "Svenskama intolerant folk.ett
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återigenövertygad det fria bildningsarbetetsocial gemenskap. Jag är attom
innehåll åti strävandena fördjupa och liv ochkan bli kraftkälla att geen

24vår demokrati.

Folkhögskolan prioriterade3.3 -
och prioriteradeverksamheter grupper

utbildning haralla bam möjligheter till högrepå lika villkorAtt ge
demokratisk rättvisefråga, och beslutet 1962sedan länge varit omen

demokratiskmilstolpe i kampen förgrundskolan kan här som en enses
nioårig sammanhållen grundut-skola. denna reform infördesMed en

medborgare i det svenska samhället. Senarebildning för alla blivande
omfattning prak-ytterligare ihar skolgången förlängts gör atten som

gymnasieskolanidag fortsätter i den frivilligatiskt alla ungdomartaget
till för allaskolreformen förlängts omfatta åri den att tresenastesom

elever oavsett program.
ochungdomsutbildningenomfattande utbyggnadendenTrots av

det docksamhället bedriver föreliggerden övriga vuxenbildning som
aktuellagrund- och gymnasienivå.alltjämt behov utbildning Denav

utbildning påbild behovet fortsattpropositionen redovisar en av av
förföreskriver särskilda villkorochdessa utbildningsnivåer som

statsbidrag till folkhögskolorna att:

i folkhögskolomas verksamhet.Allmänna kurser skall basen Denutgöra
skall årligenkurser vid folkhögskolatotala omfattningen allmänna enav

skallverksamheten. allmänna kursenminst Den15utgöra procent varaav
gymnasieutbildning.grundskole-för saknar elleravsedd främst dem som

inriktasde allmänna kurserna bör påpropositionstexten framgår,Av att
färdigheter i brett urval allmänna Ikunskaper och ämnen.ettatt avge

förinnehåll bör det samtidigt finnasden allmänna kursens utrymme
profilerad verk-möjlighet tillämnesområden. För att ge en mernya

motiverat öka friheten disponerasamhet det samtidigtsägs att attvara
kunskapsområdenexempel på angelägnaSom attresurserna. nya

europeiskafolkbildningen miljöförstöringen, denintroducera i nämns
invandringen. övergripande principintegrationen och den ökade Som

24 1990/9132 7-8.Prop. s.
25 21.A.a. s.
26 15.A.a. s.
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för hur de tilldelade skall disponeras gäller dock främst attresurserna
prioritera vissa eftersatta propositionstextenI preciseras detgrupper.
på följande sätt:

därförJag riksdag och regering, tydligare hittills, skallatt ännu änanser
markera de samhället ställer till förfogande för studieförbun-att resurser
dens och folkhögskolomas verksamhet främst skall föranvändas nåatt ut
och aktivera olika skäl har begränsade möjligheter attgrupper, som av
delta i studier och kulturverksamhet. Verksamheter riktas motsom grupper

utbildningsmässigt eller kulturellt missgynnade prioriteras.skallärsom
Människor med funktionshinder invandrareoch tillhör tidigaredesom
nämnda i sammanhanget, särskilt viktiga målgrupper. Detär, ärgrupperna
också angeläget de bor i glesbygdsområden möjlighet delta iatt attsom ges

folkbildningsaktiviteter.27olika

Som framgår i den tidigare citerade målskrivningen för den statliga
bidragsgivningen skall folkbildningennot 20 till såväl form som
arbetssätt tydligt skilja sig från den utbildning bedrivs inom detsom
offentliga skolväsendet och högskolan. pedagogiska folkbildnings-Det
arbetet förknippas tradition med studiecirkelformen, det öppnaav
samtalet och den fria diskussionen. De tilldelas folkhög-resurser som
skolor och studieförbund får inte heller användas för verksamheten
med kommersiellt syfte.

3.4 Folkbildningen kulturförmedlaresom

direktiven för den statliga utvärderingenI betonas särskilt folkbild-
miljöerningsorganisationemas roll föra kultur till olika Iatt ut

detta sammanhang hänvisas till den parlamentariska kommitté om
kulturpolitikens inriktning den dåvarande borgerliga regeringensom
tillsatte år 1993. denna utrednings slutbetänkande, iI avlämnadessom
augusti 1995, används kultur sammanfattande begrepp förettsom
konstartema, medierna, bildningssträvandena och kulturarven. Ut-
gångspunkten här kulturen förutsätts människan glädje,är att ge
insikter, många uttrycksmöjligheter och rikare mål förliv. Somett
kulturpolitiken föreslås i betänkandet den skall:att

yttrandefriheten och reella yttrandemöjligheter,värna0
verka för delaktighet och stimulera skapande,eget0

27 1990/91:82Prop. s. 13.
28 Dir. 1994:12 s. 2.
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främja konstnärlig kulturell Förnyelseoch och kvalitet,
för kulturarven och främja positivt bruk dem,ta ansvar av

kulturens förutsättningar dynamisk, utmanande ochatt vara en
samhället.obunden kraft i

den regeringsproposition folkbildning, förI här föremålärom som
analys, prioriteras bland i kulturellt avseende ärannatgrupper som
missgynnade. direktiven också folkbildningsorganisationemaI sägs att
skall föra kultur till olika miljöer, vilket vissakan tolkas såut att

fattiga avseende.i detta Med Pierre Bourdieus begreppärgrupper
kan de missgynnade sakna eller ha begränsatsägas ettgrupperna
kulturellt kapital. regeringspropositionen följande känneteckenI sägs

kulturförmedlare moti-giltiga för folkbildningen och därförvara som
den statliga bidragsgivningen:vera

utbildning,folkbildningen integreras kunskapssökande och kultur-I
verksamhet. Folkbildningens karaktär fritt och frivilligt arbete har givitav

för studier inom kulturområdet. Sådana studier för många vik-utrymme är
tiga identitetgrund för utveckla självkänsla, och kreativitet ävenattsom

inget samband finns med den yrkesrollen. studieförbunden ochom egna
folkhögskoloma har också kommit inta framträdande roll i kulturli-att en

inom folkbildningen amatörverksamheten inom kulturom-Det ärvet. som
rådet och folkdans, ochhar kunnat utvecklas bäst. Amatörteater körer mu-
sikgrupper, konst- skrivarcirklar inte bara kunskaper ocksåoch utanger

bakgrund kan kulturpolitiskauttrycksmedel. denna det främstaMotnya
motivet till folkbildningen sammanfattas den skall bred-för stödet med att
da kulturintresset i samhället och vidga deltagandet i kulturlivet. Denna

uppmärksamhet de inteuppgift förutsätter bl.a. i samhälletgrupper som
på sig skapandenaturligt eller självklart konstnärligtsätt ägnarett eget

kulturutbudet.3°eller deltar av

propositionen uppmärksammas den betydelse studieförbundenI som
och folkhögskoloma för kulturverksamheter.har Då detamatöremas är
angeläget i dessahöja kvaliteten verksamheter bör folkbildningenatt
verka för samverkan mellanökad och yrkesverksammaamatöreren
kulturarbetare, mellan och kulturinstitutioner respektiveamatörer
organisationer.

29 sou 1995:84 85.
30 1990/91:82Prop. 15.
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3.5 Centrala aspekter och olika
perspektiv i den genomförda
utvärderingen

förslagDe till riktlinjer, redovisas i den aktuella propositionen,som
skall enligt föredragande statsrådet Göran Persson styrande förvara
den statliga bidragsgivningen till folkbildningen. I den policyanalys,

här redovisats, fokuseras vissa aspekter den verksamhetsom som
kännetecknasägs verksamheten i folkbildningens organisationer,

studieförbund och folkhögskolor. Dessa aspekter kan sammanfattas
med begreppen demokrati, utbildning och kultur. policyana-I en
lys lyfts, påpekats, den tänkta verksamheten fram. den följandeIsom
framställningen redovisas den faktiska verksamheten densom
beskrivs intervjuer med deltagare och aktörer i folkbildningen,genom
här avgränsad till gälla representativt urval folkhögskolor.att Iett av
direktiven för den statliga utvärderingen betonas deltagarperspektivet.

kan tolkasDetta så utvärderingen främst skall grundas de såatt
kallade brukamas värderingar den verksamhet de deltarav som
deras förväntningar och kvalitetsbedömningar.

I enlighet med de krav på triangulering kvalitativaställs påsom
studier har vi valt belysa verksamheten utifrån lärarnas ochatt även
skolledningens perspektiv. olikaAtt perspektiv skall avspeglas i
utvärderingen understryks iockså den aktuella regeringspropositionen,
där följande synpunkter på kvalitativ utvärdering folkbildningenen av
redovisas:

Eftersom uppgiften få fram kvalitativa data resurskrävande, har jagatt är
beräknat särskilda medel för detta ändamål se avsnitt Härigenom skall8.
det möjligt genomföra djupgående kvalitativ studie. Enattvara en mer
sådan studie bör kunna information deltagarnas verksamhet ochge om om
hur verksamheten fungerar. dennaFör utvärdering det angelägettyp ärav

skilja mellan rollen anordnare/beställare åatt sidan och rollensom ena som
utvärderare å den andra. studier börDessa därför så objektiva deattvara

särintressen.inte företräde för någonger grupps

31 Prop 1990/91 :82 s. 42.
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Tillvägagångssätt4

4.1 Urval och datainsamling

inteFör i onödan, återger vi här huvudprincipemaatt tynga texten
kring vårt urval skolor och det metodiska arbetet. Sammanställning-av

urval skolor, intervjupersoner och ikurser återfinns bilagaöverar av
folkhögskolesverige1-6. I finns folkhögskolor med136sagtsom

olika inriktning, beroende bland förpå huvudmanannat ärvem som
skolan. Med ambition fångaförsöka helhetennågot och mång-att av
falden, försökte vi välja skolor olikapå kundesätt sägasut som repre-

denna mångfald. Strategin kan karakteriserassentera närmast som en
multipel-fall-design.32 Urvalet bygger principer vilka ärsomom
huvudmän, den geografiska belägenheten, arbetsmarknadsfaktorer,
utbildning och studietradition, näringsstruktur och kulturarvortens

vilka målgrupper vänder sig till. såledesolika fallenDesamt ärman
valda med för de sina olikheter ska kunna störreattomsorg genom ge
förståelse för vad utbildning kan innebära både för deltar ochdem som
arbetar med den. Sammanlagt folkhögskolor10 valdes för studium.ut

Datainsamlingen genomfördes under vårtenninen Vid och1995. var
de utvalda skolorna gjorde besökvi vid minst tillfälle. Med ettetten av

undantag varade besöken fyra dagar. Tanken vi då ocksåattpar var
skulle bo på skolan. fallnågra kunde vi olika skäl detta, iI inte göraav

fall helt enkelt därför skolan saknade iblandinternat. Detett att var
svårt hinna träffa i alla pågående utbildningar, därföratt attpersoner
olika ofta frånvarande på grund studieresor, praktik ellerärgrupper av
liknande.

flertaletFör skolor hade vi förvägi fått tillgång allmän infonna-till
tion skolan, kurser och studieplaner. Vi kunde således skaffaom oss en
viss förförståelse redan innan vi kom till respektive skola.

Som datainsamlingsmetod använde vi halvstrukturerade in-oss av
tervjuer. triangulering33Våra frågeteman har vi belyst tregenom ur

32 Merriam, Sharan, 1988. Yin, Robert, K, 1990. Stake, al, 1991.Robert, et
33 Om datatriangulering datainsamling från olika källor Kjaer Jensen,t.ex.se-
Mogens 1995 Starrin, m.fl.95, 101. Bengt Triangulering1991 13, 34

blanda olika metoder också många gånger ändamålsenligt föratt är attgenom
få så förståelse möjligt det studeras.stor som av som



Kapitel30 4 SOU 1996:75

perspektiv; skolledare. Elevintervjuemaelever, lärare och representerar
kurser olika karaktär, eleverna återfinns dock påmerpartenav av

Urvalet intervjupersoner gjordes medallmänna- och speciallinjer. av
skolan. det gällereller mindre hjälp någon på Särskilt näravmer

invandrare frågade efter intervjupersoner hade god förmåga attsom
uttrycka sig.

föreställningar kunskap,Vårt intresse belysa hur elevernasär att om
vid mening påverkas i samband med folkhög-människa och samhälle i

skolestudier. intervjufrågor utgick från formu-Våra några olika teman
lär, bilaga:se

tidigare erfarenheter
val studiemotiv och Förväntningarskola,av
undervisningen/pedagogiken folkbildningens särdrag-

folkhögskolankultur i samhället och på
demokrati i samhälle och skolanvårt på
utbildningens värde

fritid/studier/arbete-
framtiden-
samhället/arbetsmarknaden-

skill-Frågorna i desamma för rektorer och lärare med denstortvar
självforståelse folkbildningen och dennaden de fick sinatt avge egen

folk-uttrycka hur de försöker leva tillprofessionen samtegna upp-
bildningens mål och vad de hoppas uppnå hos eleverna.

intervjuer, elever, medSammanlagt gjordes 86 med 16112 varav
band,Varje intervju, spelades pålärare och med rektorer.10 som
i sinungefär anspråk. Samtliga intervjuer skrevstimme itog uten

helhet före tolkning. Textmaterialet cirka 2000analys och omfattar
maskinskrivna sidor.

Intervjusvaren har sammanställts och bildar underlag för den mer
målande helhetsbeskrivning sammanfattning-följer. Därefter görssom

34i form tolkande och reflekterande analys där resultatenen av en ,
tillrelateras till det tänkta och "det antagna, det vill såvälsäga

målen till de övergripande teoretiska resonemangen.som mer

34 Alvesson, Kaj,Sköldberg, 1994.Mats,
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Folkhögskolefältet5

vid folkhögskolorna5.1 Verksamheten

ordinarie anslagetfinansieras detlångkursverksamhetDen äravsom
den verksam-verksamhet. i huvudsakbasen i folkhögskolomas Det är

1993/94handlar Verksamhetsåretheten den här rapporten om.som
deltagarveckor.totala antaletlångkursernautgjorde 57 procent av

deltagarveck-andelmindre iKortkursverksamheten avsevärt mättvar
studerande.engagerade flermånga gångerbara 9 procent,or, men

kurserutgjordes långaverksamheten, alltså 34Resten procent, avav
arbetsmarknadsmedlen. verksamhetsåretUndervia särskildade

utbildningar-arbetsmarknadsanpassade1994/95 utgjorde de speciella
utbildningsverk-den totalaungefärna/studieplatsema 28 procent av

samheten.
uppdragsutbildning-ocksåordinarie verksamhetendenFörutom ges

ochdelvia statsbidrag. också definansieras Men är av,enar som
omfattade1993/94folkhögskolans totalmiljö.medverkar till formaatt

den totala verksamheten. Hem-uppdragsutbildningen 5 procent av
individuellthundra elever gårkommunerna betalar för ettett par som

Arbetsförmed-folkhögskolans långa kurser.gymnasieprogram på
ochgrundskole-kompetenshöjande kurservissalingarna finansierar
försvenskabekostar ibland kurser igymnasienivå. Kommunerna

med region-statsbidrag eller i samverkaninvandrare via kommunala
också andraInvandrarverk finnsför SIV. Därutöverkontor Statens

ochlandsting, organisationeruppdragsutbildningar för kommuner,
föreningar.

35 budgetperioden 1/Anslagsfamställning för 7Folkbildningsrådet FBR:
31/12 Stencil 4.1995 1996,-

36 Folkbildningsrådet BilagaInformation från 6 1995,olkbildningsnytt.F nr
7.s.

37 Anslagsfkamställning s. 6.FBR: ,

2 16-0745
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5.2 Skolformen

År 1868 startades de första folkhögskoloma oberoende varandra.tre av
Skolformen fram behov utbildning för de självägandeväxte ettur av
böndernas och döttrar.söner, När diskuterade vadävensenare man
Skolformen skulle kallas så förslagen just bondeskolan.ettvar av
Landsbygdsanknytningen har dock successivt minskat under 1900-talet
och elever har sökt sig till skolan. Befolkningen bornya grupper av
och arbetar i städer och idag. Annat det vid sekelskiftet dåtätorter var
ungefär landsbygden.80 befolkningen bodde påprocent av

Avgörande för skolornas existens dock då avhängigtvar som nu
ekonomin i form bland statliga bidrag. Vid sekelskiftetannatav
byggde statsbidragets konstruktion skulle bidra med likaatt staten
mycket skolan själv kunde skaffa fram i medel. medelDessasom
kunde komma landstinget.både från insamlingar frånoch Många av
de tidigaste folkhögskoloma startades folkhögskoleföre-attgenom en
ning bildades sedan stod och huvudman för skolan.ägaresom som
Ibland ägarskapet landstinget, emellertidövertogs ocksåav som

initiativ.startade skolor på Bondeskoloma och landstingen hareget
alltså sedan länge historia.en gemensam

Först år efter30 de första bondeskolomas tillkomst öppnades 1896
den första folkhögskolan för arbetarungdom. folkbildningDagensäven

till del förknippad med de folkligaär rörelser uppstodstor som som
på behov uppstod i samband med industrialiseringen. Förstsvar som

kom frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och sist arbetarrörelsen.sen
Alla rörelserna har drag och hade de uppstodtre närgemensamma
protestkaraktär i relation till det bestående samhället ochprotesten
överheten. Under de första årtiondena 1900-talet nykterhetsrö-var
relsen och arbetarrörelsen förbundnastarkt med varandra. Bildnings-
strävandena fram behovet söka efter identitetväxte ochattur en egen
försöken förstå det fram. Förbättrade kunskaperatt växtenya som var

målen folkflertaletfingjuta framåtanda hosett ett annat attav var-
tidDen vi lever i idag utmärks liksom tiden för industrialiseringen av

frånövergång produktionsform till denmed osäkerheten en en annan

38 Se Hartman, Per, 1993 12,31.t.ex.
39 A.a. 41.
40 A.a. 73.
41 Gustavsson, Bernt, 1991 67-68, 85.
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kunskaper kommerbland för vilkadetta medför attannat varasom
framtiden.nödvändiga i

medborgar-folkhögskoleideologin hardel i den svenskaSom en
folkhögskolansfunnits sida vid sida ibildning och praktisk bildning

historia. personlighets-bildningsmålet vid sidanpraktiskaDet av
anknytning tillmedborgarbildning hade ursprungligenbildning och

industriarbe-tillvända sigSmåningom komjordbruket. ävenattman
folkhögskoledebattenden internaproblem itarungdom. Ett mansom

utsträckningeleverna inte ifram1920-talet lyftepå att somsammavar
folkhög-påarbeten efter studiernasina tidigaretidigare återvände till

Även idagskolaf varit ellerhelhet varken harfolkhögskolan somom
finns antal kurserskolorna ocksåyrkesförberedande,direkt ettär

kanyrkesutbildningar och också kurser sägasoch linjer är somsom
redan har yrke.fortbildningskaraktär ettom manvara av

förstadesuccessivt ökat sedanantal harFolkhögskolornas star-tre
de ökathadefanns skolor, år 19181900 29Vid sekelskiftet årtades.

till1960 95och vid höstterminen1950-talet tilltill i början 7550, av
skolor. Verksam-antal ökat.tid har skolornasunderOckså senare

innan.jämföra med 132 åretskolor1994/95 fanns 136hetsåret att

betydelseprofilensFolkhögskolan och5.3

respektivevidför utbildningenförutsättningarnaoch inreBåde de yttre
honpåverka huroch habitus tordeerfarenheterskola, och elevens

värdetbudskap och bedömertill utbildningenseller han förhåller sig av
med denmålmålskrivningar till skolansdensamma. Statens omsatta

131011146, förutsätt-skolans någraverksamheten, och den äregnaegna
Skolans, ochform.utbildningens innehåll ochningar påverkarsom

formnågontradition och historiakanske också huvudmannens, utgör
undervisningmiljö, vari utbildning ochkulturarv skapar vissav som en

plats.tar
förtänkas havilken betydelse profilen kanVi ville försöka utröna

idéinnehåll ochförmedla. kommer olikavad skolan vill och kan Hur

42 Ekstedt, Eskil,Se 1988.t.ex.
43 ff.Arvidson. Arvidson m.f1. 1988, 25I
44 s. 77.Hartman, 1993
45 145.A.a. 12, 25, 73, 132,
46 folk-profilera sig skrevs inte iför rörelsefolkhögskolomaRätten att

Sundgren, 49.högskoleförordningen förrän år 1977. Se 1986, s. 47,
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förhållningssätt till uttryck Hur eleverna dessa det någonmottar är-
skillnad delar huvudmannens värderingar eller ej Hur stäm-om man

skolans tradition och historia ihop med elevernasmer

5.4 Folkhögskolan och betydelsen av

geografisk spridning

Det har visat sig i tidigare undersökningar skolans geografiska lägeatt
tycks betydelsefullt skolideologinän eleverna väljer folk-närvara mer
högskola- flestaDe väljer skola i närheten där de bor. Därut-en av

de villkorenöver för utbildningenär eller mindreyttre bundna tillmer
förutsättningarna i det omgivande lokalsamhället, både för elevernas
och skolans del.

De undersökta folkhögskolorna spridda landet, någraär över men
ligger också olika skäl relativt varandra. Våra skolornära återfinnsav
överallt i storstaden och på landsbygden, i och i glesbygd,tätort-
kustland och inland, och söder, ochöster Orterna sinse-väster. ärnorr
mellan olika i många avseenden. Några viktiga faktorer knutnaärsom
till skolans geografiska läge bland kultur- och utbildningsut-är annat
bud studietraditionen på och regionenssamt kulturarv och inteorten
minst näringslivsstrukturen och arbetsmarknadssituationen.

Bland de studerade folkhögskolorna finns skolor på sak-orter som
andra utbildningsmöjligheter, och skolor med många andraorternar

utbildningsalternativ och närhet till högre utbildning. Vem ärsom
lågutbildad bestäms bland utifrån detta och påverkar ocksåannat
rekryteringen. Närheten till universitet och högskolor innebär denatt
generella utbildningsnivån högre i området, vilket ökar konkurren-är

både arbete och utbildningsplatser och betyder fler isen attom grupper
praktiken blir lågutbildade. På där utbildningsnivån inte likaorter är
hög generellt ofta den med 3-årigtär gymnasium relativtsett välutbil-
dad.

Också regionens och bygdens näringslivsstruktur varierande så-är
väl dagens gårdagens. delEn uttryck för bygdens kulturarv isom en

allmän mening har också hittat i mångfalden skolor ochmer av
utbildningarfls Vi har sökt matcha de regionala kulturella särdragen

47 Se Hartman, 1993 207 ocht.ex. DsU 1975:17 s. 67 ff. Folkhögskole-
utredningen. olkhögskoleeleverF 1973.
48 Kulturutredningen uttryck vidgad på kulturarven utifrånger en syn en

helhetssyn tidigare.större den internationellaIän diskussionen används idag
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då vi hittat sådana innehållet i de kurser och utbildningarmot som
skolorna väljer erbjuda.att

arbetsmarknadsfaktorerAtt viktiga beror centralaarbetets be-är
tydelse i vårt samhälle både för människors självförtroende och identi-

det gäller det ordinarie statsanslaget, finns uttalatNär så inget klarttet.
syfte utbildningen skall eleverna bättre arbetsmark-rustade förgöraatt
naden, däremot människor möjlighet sin livssitua-påverkaatt attge
tion. Eftersom expansioneni folkhögskolans verksamhet beror denpå
höga arbetslösheten det inte bortse Därförså går från detta. haratt
valt lägga perspektiv vår undersökning ocksådär viettatt tar
hänsyn till arbetsmarknadsläget och de utbildningsbehov dettasom
skapar. Omständigheter i folkhögskolans omvärld koppling tillmed
arbetsmarknaden, del det sammanhang i vilket utbildningenär en av

vilket måste påverka utbildningssituationen.ges
arbetslösheten högOm på eller i regionen, många isåär ärorten

skolans rekryteringsområde i behov utbildning. kommer tillDeav som
folkhögskolan med mycket skiftande ochutbildnings-är personer
yrkeserfarenheter. Vilka utbildningar erbjuds, utbildning-och hursom

anordnas, beror bland den kunskapssynpå och den påannaten syn
folkhögskolans samhällsroll respektive folkhögskola har. Härisom
ingår exempelvis på vilken slags kompetens elevernasynen som
behöver tillägna sig vilket hör med utbildningens samhälls-samman
roll. folkhögskoleelevens synvinkel kan dettaUr ha med vadgöraatt
arbetsmarknaden signalerar de arbetssökande behöver kunna.att

ÄrArbetslöshetsnivån i regionen påverkar också på sätt.annat ar-
betslösheten tradition hög, så har både eleverna lärareoch skolansav
och rektorer under längre period och upplevt arbetslöshetenssetten
konsekvenser och kanske också försökt handskas med situationen
olika problematiken får viktig informa-Omsätt. är nyare man annan
tion.

folkhögskolansFör många elever arbetslösa eller riskerarärav som
bli det kan bedömningen hur detlätt eller svårtatt äranta att attman av

få arbete efter utbildningen viktig referenspunkt de värdeärett nären

begreppet Cultural Heritage". Kulturarv mångfasetterat begreppär ett tarsom
sig både immateriella och fysiska Utredningenuttryck. bl.a. språk,nämner
historia, och livsforrner likaväl konst, byggnader och kulturlandskapet.som
SOU 1995:84 295
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utbildningen. få möjlighet studera vidare för i framtidenAtt att attrar
viktigt.få yrke, kan for andraett vara

ligger iDe skolor undersökts län spridda helaär översom som
lägsta.skalan det gäller arbetslöshetsnivå från högsta till Fyranär

folkhögskolor ligger i län från den halvan rangordningen ochövre av
har alltså högre arbetslöshet. skolor ligger arbetslöshetenSex i län där

lägre. det handlarkan nord och syd, detIär sägastort sett attman om
alla norrlandslänen finns i den delen skalanär nästan övresom av

tillsammans med Gotland. storstadslänenAlla finns i den undre delen
rangordningen och har inte lika hög arbetslöshetsnivå i övrigaav som

landet. Folkmängden skoloroch antalet dock i dessa länär större
varför vi studerat fler skolor där.

målgrupper5.5 Huvudmännens olika

Vilka målgrupper skolorna vänder sig till tilldelvis knutetärsom
huvudmannen. Ibland rekrytering bland aktivrörelsens medlemmarär
från skolans sida stipendier eller information rörelsen.genom genom
Oftare sker den kanske passivt medlemmar rekommenderarattgenom
skolan för sina Vioch bekanta. har hittat skolor/utbildningarvänner

vänder sig specifikt till de prioriterade olikasom grupperna grupper
kulturellt utbildningsmässigtoch eftersatta också deresurssvaga, men

formellt ochgynnade resursstarka. Ungdomar, äldre,ärsettsom mer
kvinnor, handikappade invandrareoch några vanligt förekommandeär
målgrupper. del formellt lågutbildade eftersom deEn ärpersoner
saknar fullständig grundskola eller gymnasieutbildning. Andra har en
utbildning inte leder till något arbete därför den alltförärattsom
allmänteoretisk eller inte med de individuella förut-stämmer överens
sättningarna.

49 Redan vid kartläggning kring folkhögskolans arbetsförhållandenen som
skolkommissionens folkhögskoledelegation gjorde läsåret 1946/47 visade det
sig hälften eleverna möjligheten övergå tillnärmareatt att att annatav angav
arbete eller förberedelse for utbildning huvudmotivet för studierna.annan var

ÄvenHartman, 1993 s. 133 SOU 1953:24 110. i års folkhög-1973samt
skoleutredning fick liknande resultat. Huvuddelen elevernaman av angav
meritering för vidare studier motiv på folkhögskola. Hartman, 1993attsom
s. 207 och 1975:17 s. ft.DsU 67
50 Jfr Nitzler, Ragnhild Landström, 1994.Inger,
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Våra5.6 folkhögskolor

Offentliga Landstinget-

Ettlunda folkhögskola ligger i Mittenlän där ocharbetslösheten är
länge varit hög. Skolan handikappanpassad i inlandetsliggerärsom
glesbygd haroch relativt internat. Den där skolan belä-ärett stort ort

ligger långt från i dubbel bemärkelse. detEU Det brukar sägas attgen
finns speciell kulturell folksjäl i regionen innebär storen som
självständighet i förhållande till landet i övrigt. Skolan anordnar
förutom allmänna kurser också behandlingsassistentkurs, fritidsledar-
utbildning och musiklinje.

Tvålunda folkhögskola ligger i Sydostlän också områdeär ettsom
med hög arbetslöshet. Också denna skola handikappanpassad och iär
internatform. Skolan ligger i närheten hamn- fabriksstad ochochav en
i region med småbrukar- och småföretagartradition. Förutomen
allmänna kurser anordnas kurser i språk, miljö- och naturvetenskap, en
idrotts- och fritidsledarlinje textillinje. utbildning iOcksåsamt en
kulturhistoria och museifrågor har ibland funnits på programmet.

Trelunda folkhögskola ligger i Sydvästlän, i region där arbets-en
lösheten inte hög i mångaså andra delar landet, och därär som av
problemet ganska Lokalsamhället där dockskolan liggerär nytt. är
idag hårt drabbat industrinedläggelser och arbetslösheten därförärav

i regionen. ligger i fabriksbygdOrten länge haft mångastörre än som
kvinnoindustrier. intematskolaSkolan utanförde flesta borär en men
skolan idag. handikappanpassade,Byggnaderna för ochär även syn-
hörselhandikapp. Vid rekryteringen vänder sig till korttidsutbilda-man
de, har särskilt många platser på allmänna kurser. Skolans intres-man
seområden miljö- och kultur- och samhällsfrågor, freds-,är natur,
invandrar- och minoritetsfrågor. Skolan anordnar tvåspråkig linje ien
svenska och finska vänder sig till den finska invandra-storasom grupp

finns i närområdet. också rehabiliteringskurserHär för vissare som ges
Ävenhandikappgrupper. estetiska finns schemat ochämnen en

särskild vävkurs anordnas varje termin.

Stiftelser/stödföreningar

Fyralunda folkhögskola ligger i Nordlän där arbetslösheten länge varit
den högsta i landet. Också i förhållande till länet i övrigt skolansär
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närkommuner mycket hårt drabbade. Skolans styrelse politisktär
tillsatt. Skolan de minsta med avseende på statsbidragetsär en av
storlek. Lokalerna handikappanpassade speciellt för och hörsel-är syn-
skadade. Skolan har i förhållande till sin relativtstorlekett stortsom
internat, ligger i glesbygd ioch gränsområdet till grannlän-våraett av
der. sker kulturrnötenHär mellan språk och miljö. Allmänna kurser är
basen för utbildningen och med olika inriktning; data, naturveten-ges
skap, teater/drama närområdets kultur landsgränserna. Enöversamt
allmän kurs för förståndshandikappade anordnas också.

Femlunda folkhögskola ligger i Centrumlän där arbetslösheten är
och varit den lägsta i landet. Skolan de folkhögskolomaär störstaen av

i statsbidrag. Storstaden och dess kulturutbud skolans omgiv-mätt är
ning och skolan drivs också i externatform. Huvudman för skolan är
Folkuniversitetet, den stiftelse vid universitetet akademiskadenärsom
folkbildningens organisation, och därför också bärssom upp av en
akademikerkultur. Huvudmannens verksamhet bygger att envara
brygga till högre utbildning sprida information universi-attgenom om
tetsutbildning och forskning universitetens tredje uppgift. Verk-
samheten har utpräglat internationell inriktning tillfälle tillen som ger
olika kulturmöten. Allmänna kurser basen för verksamheten, delär en

engelska, andra speciellt för invandrare. finnsPå skolan också
estetiska kurser olika slag, drama, sång, bild och vävning.teater,av

Arbetarrörelsen och Nykterhetsrörelsen

Sexlunda folkhögskola traditionsrik äldre arbetarrörelseskolaär en som
ligger i inlandet och i Medellän. Arbetslösheten i regionen ochär stor
området saknar studietraditioner. Skolan har internat. Skolbyggnaden

anpassad för handikappade medan området i inte det. Skolanär ärstort
anordnar allmänna kurser där kan välja intresseinriktning motman
samhällsfrågor och politik eller naturvetenskap. finns möjlig-Det även
het välja rörelseanknutna fackföreningskunskap. Kurserämnenatt som
anordnas i ekonomi, media, information, bild, video, teater/drama och

folkbildningslinje.en
Sjulunda folkhögskola nykterhetsrörelsens skola ligger iärsom

Storstad i Sörvästlän där arbetslöshetsnivån ligger någonstans
medelnivå. Skolan har internat och delvis handikappanpassad.är
Folkrörelseanknytningen stark och huvudmannen tydlig idérörel-är en

Arbete med kultur- och samhällsfrågor står på dagordningen, blandse.
i sociala frågor och däribland droger. Arbetetannat engagemang
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anord-Skolanochlitteraturistudier blandbedrivs teater.annatgenom
fritidsle-ochamatörteaterfrämstteaterlinjerkurser,allmännanar

darutbildning.

Väckelserörelsenskolor-Religiösa

arbetslöshetsni-Åttalunda Nordöstlän harifolkhögskola ligger som en
ochSkolan har internatrangordningen. ärmittenungefär ivå av

i närhetenbelägenskolanGeografiskthörselskadade.anpassad for är
utbild-högreochkulturevenemangtillgång tillmedstadstörreav en

estetisk linje,bibellinje,anordnaskurserallmännaning. Förutom
teckenspråkslinje,invandrarlinje,funktionshindrade,fördatakurs

joumalistlinje.teckenspråkstolklinje och
ArbetslöshetsnivånSörlän.belägen i ärfolkhögskolaNiolunda är

ochinternatSkolan harNordöstlän. äridensammanästintill som
skolanfick1993/94Verksamhetsåret storthörselskadade.föranpassad

Allmännautbildningsplatser.anordnandeförstatsbidrag extraav
bibellin-estetisk linje,musiklinje,datainriktning,medkurser, envarav

afasimedför ärkursmusik, ochochdramamed personeryngreen
här.anordnasde utbildningar som

Övriga rörelserñntresseföreningar

landets lägstaharCentrumlänihittarfolkhögskolaTiolunda somman
delvisbarainternatSkolan har ärarbetslöshetsnivå. stortett men

modernkanIdrottsrörelsenhandikappade.anpassad för som ensessom
skolansandelganskaskolan.för Enhuvudmanfolkrörelse storär av

förbidragetutbildningsplatser. Detstatsbidrag gäller extraextra
olikaspecialiserat sigharSkolandock litet. typerhandikappade är

anord-friluftsliv. Häridrott ochgymnastik,ledarutbildningar inomav
nordiskidrottsledarutbildning,medkursallmänbland annat enennas

hälsopeda-fritidsledarutbildning,idrottsledarutbildning, samt en
friskvård.inriktninggogutbildning med mot
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Våra5.7 folkhögskolor karakteristika i-
sammandrag

De studerade skolorna allt från mycketär små till mycket medstora
statsbidragen måttstock. finnsHär de har och småsom storasom
ordinarie anslag, och de har och liten andel handikapp- ochstorsom

utbildningsplatser. Några skolorextra vänder sig särskilt till lågutbil-
dade faktorerDessa påverkar rekryteringen och alltsåresurssvaga.
vilka elever kommer till skolan.som

Andra har profil vänder sig till dem intresseradeärmer en som som
och verksamma inom huvudmannens intresseområden. Några skolorav

har stark folkrörelse- och organisationsanknytning till nykterhets-,
arbetar- och idrottsrörelsema. religiösaDe skolorna har valts med
tanke den speciella inställningen till existentiella frågor, livs- och
trosfrågor. landstingsskolaEn har inriktat sig på många frågor som
också de alternativa folkrörelsema sig fredsfrågor,inya engagerar -
miljö och invandrar- och minoritetsfrågor. Också sådant fårnatur,
betydelse för söker sig till respektive skola.vem som

finnsHär också skolor erbjuder någotämnen sättsom som synes
ha starkare koppling till huvudmannens intresseområden. gällerDet
exempelvis idrottsrörelsens idrotts- och fritidsledarutbildning med
inriktning friskvård. gällerDet nykterhetsrörelsensmot samhälls- och
drogfrågor och arbetarrörelsens inriktning ekonomi, media ochmot
information. gällerDet naturligtvis de religiösa skolorna och deras
bibellinjer. folkuniversitetetAtt med sin inriktning olika språk ger
utbildning för invandrare verkar logiskt. Landstinget och deras reha-
biliteringskurser också ha koppling. Kanske detut näraatt ärser en
också naturligt det just landstinget iblandär erbjuderatt kurser isom
kulturhistoria och museifrågor, eftersom dessa frågor hör till kultur-
politikens område.

Vissa skolor vad skulle kunna kalla kultur-representerar ettman
arvsperspektiv. Ett ligger våra grannländernärmare de övrigaänpar
och kan det sker kulturmötenanta särskilt slag justatt därettman av -
språkligt, historiskt och kulturellt. Inställningen till intemationa-
liseringens olika aspekter och EU-frågan torde kunna få genomslag
både i verksamheten och i attityder. Vi har också besökt skolor som

5 Folkbildningsrådet FBR, 1994: Verksamheten 1993/94. Bilaga 2 s. 26-
28: Utbetalt statsbidrag till folkhögskolomas verksamhet budgetåret
1993/94.
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andra därkulturevenemang ochligger i områden med utbudett stort av
ochockså prägla skolorna på vissadet inte så kanDetta sättär stort.

Teaterutbildningfå utbildningen.vad eleverna sig ut somavmenar
sådan kulturtradition,erbjuds i frireligiös trakt ärutan annanenen

regionala betydel-för utbildningenskan bestämmandeaspekt som vara
se.

människor i någondelar landet därhör hemma iNågra skolor av
ochkynneoberoende det handlar dåkända formening är att omvara -

Andrasmåskalighet.karakteriserasdär näringslivetsinnelag och av-
ispeciella näringsgrenarutmärkt siglängeligger på orter genomsom

harkvinnoindustrin. Härsmåföretaget,småbruket,området- fabriken,
deämnesinnehållet skolantillkopplingarockså sökt hitta om-

ochtextilafinns påtraditioner Demed de ämnenaorten.stämmer som
konfektionsindustrinoch tillbondetraditionentillrelation bådederas

sådan.har varit en

på intryckbesökAtt komma5.8 av-
folkhögskolan

minnerkulturarv,folkhögskolorvåraMånga utgör ett omsomav
vidunderligibland medbelägna,ligger vackerttider. De ensvunna

böljan-iblandsvenska fjällvåraibland överutsikt överöver vatten --
siginfinnerVid många skolorlandet detberoende på ide fält är. envar
betargång med korlandskapet, någonharmoni införkänsla somav

Även alltid likadet inteårstiden denalldeles intill ärrätta.är omom
detomgivningen i stället visarochstorslaget runtomkring mer avupp

uppenbarar sigeller stadsbebyggelse, såindustri-moderna samhällets
påminnerIblandskolområdet.vi kommeribland något närannat

landet.gammal byskola påskolan om en
omgivning-denlite högrefolkhögskolor liggerMånga än närmaste

kantiders storhet. Detsällanminner inteByggnaderna svunnaomen.
alla be-huset med dåtidenslät byggafabriksdirektömha varit som

skolanIbland påminnerrikedom.och uttryck forkvämligheter om
förrherresäten vacker park omkring.med Detmindre slott eller som

blivit kunskapens. Härenskilda boning harnågons samsas nunuvar
medhushålletdet enskildakring någotmånga än storaannatpersoner

känslaibland helt påtaglig, ochHistorien kännstjänstefolk. attaven
lätt.medför förändringar infinner sigtidens oundvikligengång

sällanantal byggnader, intebestår också oftaSkolan ett gruppe-av
kapell mittsamhälle ibland medby, eller litetrade ettettensom -



42 Kapitel 5 SOU 1996:75

Ofta husen byggdaär eller tegel alltefterträ, vad karak-sten ärav som
teristiskt för landsändan. sällanInte husen röda med vita knutar detär -
svenskaste svenskt. Ibland får känslan det patriarkalaav man av
mönstersamhället uppbyggt kring Bruket med välordnade vägar,
gångar och markengräsmattor, platt eller husen klättraroavsett ärom
på sluttningen. Många de olika husens ingångar kan vända motav vara
det uppfattas väldigt centralt i skolans inre liv; samlingssalen,som som
teaterlokalen eller kapellet. händerDet också får känslaatt man en av

i disciplin och välordning inför anblicken skolområdet och byggna-av
derna. Det då inte helt omöjligt Kronan haftär sitt finger med iatt
spelet. Kanske befinner sig skola för länge sedanman en som
inrymde Ibland påminns den osynliga socialaett regemente. man om
kontroll finns inbyggd i området, rektors och läraressom genom
bostäders strategiska placering med utsikt hela skolområdet. Detöver
gällde kanske förr fler bor utanför skolområdet.än närmera nu,

Ibland skolan och placerad mitt ibland be-är mer anonym annan
byggelse i moderna lokaler. gäller då företrädesvisDet storstadsskolor.
Också på mindre det vanligt filialer inrymda i lokalerär rättorter att är

hyrs för speciella kurser i del fall gäller det uppdragsutbild-som en-
ningar och i del fall handlar det kurser anordnas inomen om som

för de särskilda arbetslöshetsmedlen. Det kan många milramen vara
till sådana filialer och och skola kan också ha flertaletten samma-
filialer flerapå runtomkring. delEn nybyggda skolororter ger genom
handikappanpassning och praktiska lokaler ändamålsenligt intryckett -

intryck pedagogiska överväganden och tankar undervisnings-ett av om
effektivitet.

bok52Foucault i sin medlen för disciplinera ochatt ett attmenar av
fostra människor arkitekturen och dess utformning.är Arkitekturen kan

gjord för de praktfulla palatsen eller för behärskaatt attvara synas som
det befästningar. Men arkitekturen kan också utfor-yttre rummet som

så den kan främja individernas förvandling, inverka på dem,attmas
dem till föremål för kunskap, förändragöra dem. Undervisningslokaler

dock tämligen lika befinner sig i folkhögskolanut, oavsettser om man
eller i någon skolform. skrivtavla längstEn fram med skriv-ettannan
bord, overheadprojektor och bänkar i rader.en

52 Foucault, Michel, 1974, ff.1993 199
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arbetar inomVilka är de5.9 som

folkhögskolan

vår rektorVem är

femtio år. Hanman53 ochminus någraplusnågonstansVår rektor är en
ämneskombi-olikamedakademikerellerutbildad läraresällaninteär

naturvetare.54 oftahareller Hansamhällsvetarehumanist,nationer -
erfarenhetibland ocksåochskolan,lärare påförflutet somett som

ovanståendeintehangymnasieskolan. Hargrund- ellerlärare på
ochefter långrektortill skolankommithan haså kanbakgrund som

organisationer.huvudmannensi någonarbeteerfarenhetgedigen avav

vår lärareVem är

vårbakgrundungefärmedkvinnaellerlärareVår är somsammaman
Är oftastalltsålärarutbildning.har någonallarektor, typnästan av

hon komellerhanbåde innanhögskola,elleruniversitetvälutbildad på
skolan. Entidenfortbildning underochfolkhögskolantill genom

skolsys-offentligadetinomvarit läraretidigarerektorndel har liksom
kortareunderyrkesområdenfrån andraerfarenhetharMångatemet.

folkhögskolantillhar rekryteratsSomligaperioder.eller längre genom
pedagogiska intressesittgrundandra påämneskunskapersina av-

skolan.bakomstårrörelsenieller somengagemang
formella kravalltid finnas några attverkar inteDet somman

till vissasigbekännaskola måstevissvideller rektoranställd lärare en

styrelseordfö-53 rektorer ochfolkhögskolor,adressregisterEnligt FBR:s. över
kvinnlig rektor. Avskolornade 136eller 29randen har 20 procent enavca

i detkvinnor,tvåfallet mellanskolor, itvårektorskapet delatdessa är ena
ursprungli-hadeskolorvårt urvalkvinna.och Imellanandra avenen man

besök.vårtvidhade efterträttshonkvinnlig rektormed en manavmengen en
Stencil.Adressregister 1995FBR,Folkbildningsrådet .År54 rektorer13ff. 1875 745Arvidson m.fl. 1988Arvidson iJfr var av

rektorerflesta1946/47 deñlosoñe licentiat.ochfilosofie doktorer varen var
någon slagsdelövervägandehadeuniversitetsutbildade, 1986och lärare en

och 20rektoremaämneslärare, 10lärarutbildning vanligast procent avcavar-
ochRektorersfolkhögskollärarutbildning.genomgåtthadelärarnaprocent av

de flestayrkeefter fadernsindelningsocialgruppstillhörighet 1947lärares -
underrepresen-starktsocialgruppmedan IIIsocialgrupp ellerkom från I var

terad, endast 5 procent.ca



44 Kapitel 5 SOU 1996:75

värderingar och viss eller ideologi, intetro vid rörelseskoloma.en ens
Däremot förefaller det samstämmigheten ändå mycketärsom om stor
och har likartad värdegrund.att Som några påpekar det inteman ären
alltför troligt söker sig till skolaatt lärare inteman en som om man
delar åtminstone vissa grundläggande värderingar. gäller kanskeDetta
framför allt skolor med tydlig profil bygger på idéer ochen som
värderingar nykterhet, politik eller religion. och med allaIsom nya
speciallinjer och arbetslöshetskurser har det dock kommit fler lärare
i verksamheten i utsträckning har förankringstörre främst i sinasom

samtidigtämnen, de delar folkhögskolans pedagogiska grundsyn.som

Elevernas bild rektor och lärareav

I många elevers det kännetecknande förögon folkhögskolansär lärare i
allmänhet de allmänbildade vanligt.är beroatt än Detta påmer anses

de tvungna hålla sig å jour iatt är och med de undervisaratt att
också undervisar i många olika och flera olikaämnenvuxna men-

nivåer i Bilden skolans lärareämne. de socialtär ärattsamma av
kompetenta, samtidigt de personliga och som kompisärsom en
nästan. flestaDe verkar uppfatta detta mycket positivt, det finnsmen
också och tycks uppleva den myckna kännsatten annan som omsorgen
lite daltig. Man antyder då varken vill eller behöver uppfost-att man

det gäller motionera elleroavsett del vissaattras, att taom mera av
kulturforrner.

Elever också bilder lärarna familjära i bemär-änger av som mer en
Ävenkelse. lärare och rektor inte längre bor i direkt anslutning tillom

skolan i utsträckning tidigare, så det oftast åtminstoneärsamma som
några det. Ibland de många och folkhögskolangör är beskrivssom som

"familjeskola, där alla arbetar skolan släkt med varandraären som
och har känt varandra hela livet skolan verkar iatt nästan arv:-
...det skulle inte förvåna mig rektoms farfar också varit rektor.om
Eftersom detta inte vanligt i andra skolformerär så väcks del tankaren
hos somliga elever:

lite konstigt, dom borär skolan allihopa, ja, alla har gåttruntom nästan
på skolan också. Och så dom ideologiskaär med livsstilsen samma
allihopa och medlemmar i rörelsen jag inte dom måstevetmen om vara-
det för arbeta på skolan, jagatt det, jag inte hurnästan dettror vetmen
fungerar. brukarMan tänka men hur kan det ha blivit så det liksomatt är-dom rädda for nån utifrån så här det detatt ta undrar liteär Detman-
finns folk kommer utifrån också, alla har gått på skolansom men som

lärare här på linjen.är
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myckethaolika lärareändockde haralltTrots sägsgemensamtsom
undervisardedetolika på ämnesyn
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påoch lärares6 Rektorers syn
verksamheten

Rektorerna6.1

rektor påvad det innebärrektorernabild attDen envarager avsom
dethardenlikartad. Rektortämligenidag ärfolkhögskola är som

elden,imånga järnmedövergripande ansvaret, enmanen
främmande. Haningentingför vilkenlagledare ärtiokampare ärsom

utvecklingsarbetetpsykolog, drivatilladministratörallt frånskall vara
mycketsåhar heller inteskolan.vid Hanpedagogisk ledareoch vara

iblandrektorkonstaterarviss beklagankostym. Medochkrav på slips
detvilketoch tid,arbetet göradministrativa attdet upptaratt mer mer

undervisning.bedrivablir svårare att egen
inflytandetycks derasfolkhögskolanforhuvudmannengällerVad

finnslandstingsskolomaväsentligt. Förvarierafolkhögskolornaöver
slåför skastårhuvudmannenspecifikadetibland önskemål att somom

övergripande mål-allmändelskonkret i kurser,igenom, dels ensom
Förebyggandefriskvårdsfrågor ochdrivaskaskolan.sättning för De

ochalkoholanvändning,rökning ochkringexempelvisverksamheter,
EFSskolanVidsjuka människor.ellerhandikappadeförkurserge

medbudskapet tillsammanskristnadetförahandlar det att ut merom
andakts-finnskonkret dethumanistiska mål,allmänna ettattsamt mer

detutbildningengällerdetskolan. När ärsjälavårdare påliv och en
inrikt-huvudmannensföreträderbibellinjeskolansframför allt som

ning.
litet intressevisar såhuvudmannenockså sådet kanMen attvara

folkhögskola. Ide drivervarförde självafrågar sigrektor vetatt enom
idrotts-denoch ihuvudmanFolkuniversitetfall storaett annatärett -

idrottsfolkhögskolamed denvill minskarörelsen samröret somsom
ställetiforhälsoinriktad idrott,ochfolkligföreträder attmeren

handlakan ocksåelitinriktade idrotten. Detpå densatsa om enmer
engageradeaktiva ochintetillsattadär politisktstiftelse, ärpersoner

traktamente.ochfå sitt arvodedom skasitter där bara för attutan
tidigareemellertid ocksåfinnsdetExempel på attmotsatta man-

landstinget,för huvudmannenverksamhetoviktigupplevt sig ensom
moraliskt stöd.ochekonomisktidag får bådemen
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Sin lärarkår beskriver rektor vanligtvis blandning idealis-som en av
där läraryrket enter, del livet själv,är och traditionalisterav som ser

läraryrket yrke bland andra. Någon rektorett i detsom menar samman-
hanget det finns for mycket självgodhetatt inom folkhögskolan och
ställer sig kritisk till del lärare sig en förädladatt en sortsser som
människa.

Rektor tycker det finns vissa skillnaderatt mellan den statsbidrags-
stödda utbildningen och övrig utbildning. Till den första sökertypen
elever frivilligt, ibland i konkurrens med andra till vissa special-som
linjer. Uppdragsutbildningen får däremot eleverta emot ärsom mer
eller mindre dittvingade för få någon form försörjningatt under sinav
arbetslöshet. Rektor har dock lite svårt direkt redogöra för detatt om
finns några skillnader mellan elever, framför allt könsmässiga sådana.
De skillnader allt intenämns påverkatrots sägs skolan i någonsom

utsträckning,större det berikandeänannat är med människoratt med
olika erfarenheter och perspektiv, från skolans sida fårsamt att man

dockstudietakten för olika elever. Oro uttrycksanpassa detöver
försämrade studiestödet och socialförsäkringama påverkar skolansom
negativt. Redan elever måste avbryta sinaatt studier pånu ser man
grund problem med försörjning. Ett sänkt bamtillägg drabbaav tros
särskilt kvinnor vilka andelutgör eleverna.störreen av

Den omvärld idag folkhögskolan sig till känna fram-som omger ger
för allt det rådande arbetsmarknadsläget, vilket har medförtgenom en
väldig ökning antalet elever och ökad efterfrågan på kompetens-av en

Ävengivande utbildning. statliga styrinstrument och andra samhälleli-
behov påverka folkhögskolanssägs utbildning, tillga exempel dator-

/informationsteknikens utveckling och intresse forstörre omvärlds-ett
frågor. Som rektor och ansvarig för skolansytterst utveckling försöker
han hänga med i datorutvecklingen. Vissa rektorer informations-ser
tekniken möjlighet åstadkomma ökadatt samverkan medsom en
universitet och högskolor internationellt.även Rektor i glesbygd är-
något kluven inför informationsteknologin, bra och nödvändig,ärsom

i fall kan leda tillvärsta ytterligare isoleringmen och ensamhet.som
Några problem med ekonominstörre på den skolan tycker sigegna

rektor i allmänhet inte ha, frånsett vissa bekymmer för den skola där
huvudmannen meddelat tidigare ekonomisktatt ett stöd 1 miljon
kronor kommer dras in. Problem finns detatt däremot i något fall med

fylla den allmännaatt linjen med lågutbildade. Gymnasieskolans
utbyggnad bidra till denna minskar alltmer.att Samtidigtanses grupp
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behövermångavilket innebärtreårigablivitgymnasielinjerhar attalla
skolorgymnasieutbildning. Mångafullständigfåforkomplettera att

efterfrågan.denforårskursytterligare mötaattstartar en

Om utbildningen

ochbeståutbildning idag kunnamedborgerligskulle slagsVad av,en
Medbor-sådanforlämpadfall bästi såvilken skolform attär enge

och i någotmissförståskanförvisso begreppbildninggerlig är ett som
bildningensmedborgerligain dentolkathanvärjer sig rektor,fall när

villdetmening,allmänbegreppetliberala hemvist. Här merenges
viktigakunskapermedborgerliga ärfinns någradetsäga sommerom
utbild-sådanskickadbästpåidag.föra Svaren är attatt ut gesomvem

handlarfolkbildningen. Dethelt attning blir, inte oväntat, geom
isigorienterakankunskapersådana görmedborgaren att mansom

bered-slagsfårochintressen,på sinasamhället och attta man envara
framtiden. ochsvenskaoch Matte,samhälletskap for mötaatt

i detgå-på-posten-kunskap,praktiskengelska, även ansesmen
hävdarrektorochkunskapsbitar. Enviktigasammanhanget annansom
skaffaellernaturvetenskap,miljövård,informationsteknologi, attatt

framhållerrektoridag. Någonkunskapviktig attbehörighetsig är
kulturvarelsemänniskan tillbildning attutbildning och gör manen -

kollek-nyttig foroch lär siglevaskaregler för hur ettlär sig varaman
tiv.

ochfråga rektorer,övrigt ävenBehörighetsutbildning förär en som
i vilkenoftafrågar siginför.kluvna Demycketlärare, tycks vara

svårig-Farhågorna handlarsådant.syssla medde skautsträckning om
känslasigpedagogiken, och då infinnersärskildadenheter värnaatt en

behörighetsutbildninggymnasielikabli och somatt mermerav mer
deÅ inslagen balanserasutbildandedeandra sidan avansesges.

särskildadenanvänds ocharbetsmetoderdebildande somgenom
samtidigtbehörighetkanvilketpedagogiken gör att somgeman-

vadochviktiga hurbearbetas. Detelevernas erfarenheter är som

55 HöghielmpolitiskadefinitionlåginkomstutredningensJfr somresurser,av
utformningenivaldeltagande deltagandeinnefattar:redogör for och avsom

administrativaskydda sigmöjlighetalternativ, individenspolitiska motatt
ansluterDefinitionenintressen.skadar hansandra beslutbeslut och som

ideltarstärkasförväntastill demokratimålet,sig attnära vux-manavsom
Utifrån Johansson, Sten61.Robert, 1985, s.enutbildning. Höghielm, ,

97l 1.
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studeras. framhållsDet det viktigareär elevernaatt verktyg föratt ge
kunna söka den kunskapatt hon eller han behöver i framtiden änsom -

kunskaper i sig snabbtatt blir föråldrade.ge som
Hur uppfattar då rektor elevernas chanser efter avslutad utbild-att

ning konkurrera andra utbildningsplatser och arbeten detNärom
gäller de allmänna linjernas elever, rektor de har vissaattanser pro-
blem konkurrera, eftersom behörighetenatt och då ifrågasättsnu av
högskolan.56 Speciallinjernas elever klarar sig många gånger bättre.
Till exempel musiklinjens elever söker ofta till högre musikutbildning
på inträdesprov. När det däremot gäller den yrkesinriktade utbild-mer
ningen, rektor den i allmänhet braatt förberedelseär föranser en
arbetslivet, inte minst beroende eleverna har vuxit männi-att som
skor. Samtidigt ska vi påminna rektor tidigare har givit uttryckattom
för hur arbetslösheten påtagligt påverkar folkhögskolans verksamhet
idag. Arbetslösheten förödande för de enskilda människorna ochanses
den också hotutgör demokratin. Någonett mot reflektionen vigör att
kanske tvingas omdefiniera arbetets roll och då kan folkbildningen
bidra till skapa mänsklig, medborgerligatt identitet. finnsDeten
också farhågor äldre elever kommer haatt alltför svårt hinnaattom att
med skaffa sig tillräckligt braatt utbildning för klara sig ien att
konkurrensen. De studiemotiveradeär och har god studie-yngre som
förmåga kunna klara sig så bra elever från gymnasiet.anses nog som

Om förmedling kulturav

Om folkhögskolan betraktas antropologisktett perspektiv detärur mer
liv levs på folkhögskolan och allt vad där formsom görssom en av
kultur, talar till de studerande på olika Den utbildningsätt.som som

kan också slags kultur, där innebörden i kulturges relaterasses som en
till olika tankar, idéer eller förhållningssätt den enskilda folkhög-som
skolan vill förmedla. I den bemärkelsen kan hela vår studie ettses som
försök fånga något folkhögskolansatt kultur. Vi ställde emellertidav
också några direkta frågor hur folkhögskolan bidrar till förmed-om att

kultur, där hänger med vilken innebörd läggs isvaren samman som
begreppet kultur. Vi konstaterar då rektor oftast relaterar kulturatt till
det vidare antropologiska °levnadssättsbegreppefÃ Hur detta sigtar

56 Folkhögskoleelevema fick 1966 för första gången tillträde till viss
högskoleutbildning Kompetenskungörelsen SFS 1966:2. Samtidigt utfärdade
SÖ anvisningar för relativ skala vid omdömesgivningen. Se Sundgren,en
1986 41.
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de vändervilkaför slags utbildningar,harvad skolanuttryck i form av
redovis-denframgårresultera iskallvad utbildningensig till, etc., av

fram.följer längrening som
elever-tillförmedla kulturtankarframförs ocksåSamtidigt attom

fmkulturellt begrepp.linje medidå liggerkultur ettmersomna, en
Även medskolan i princip kanallaåsikterdet finns att varaomom

fåttändå harviktigt elevernadetkultur, såoch producera taattanses
viktigt attdetkulturen.professionella Detdel den är, sägs,somav

uppfattasdärefterobevandrade. Förstfolkpå äröppna ögonen som
ställning till och hamogen rättenstuderande attden att tavara
kultur.ellerbättrebestämma vad sämreärsom

folkhögskolanOm demokratin och

lite olikademokrati lägger rektorernasjälva begreppetdet gällerNär
uttrycker denföreställningenvanligasteinnebörder i detta. Den repre-

medkanmedvetenhet jagendemokratitanken;sentativa att varaom
representativasammanhang, då dendemokratisktioch påverka ärett

direktdemokra-anknyter tillinnebörddemokratin viktig. En som mer
på dendemokrati beslutrektortin den är tasattattmenarsomges av

sittochalla berörda medochnivå, ska verkställas sägerdär de äratt
till.och tycker

demokratin också måsteRektorerna är överens att genomsyraom
ielevråd och deltaaktiva itillskolan och eleverna attuppmuntras vara

organi-demokratiskarbetet ska bygga påolika dagligaDetmöten. en
mindreelleremellertidDemokratifrågansation. störreettvarauppges

tämligenför elevernaidag, främstfolkhögskolornabekymmer på äratt
tjafs.ett onödigtelevrådsarbetetinte sällanointresserade och somser

storstaden.skolan ii den invandrartätapåtagligt dettaSärskilt var
förskolan skulle kunnavad lärarna påRektor frågade sig här göra att
rektorutanför klassrummet.demokratifrågorna sig Enfå att ta annan

förståeligtoch menade detutanför skolansökte förklaringama är attatt
samhäl-iavspegling hur deteleverna sig, detinte ärär en avengagerar

let idag.

samhällsutveckling-för så väldigt många delta iinte så angelägetDet är att
duför måste bry digsvårt för duDå detär att argumentera att om,ossen.

arbeta, inte bara sitta hemma ochmåste ställning, du måste prata.ta

spelarheller folkrörelsemainteSamtidigt rektorernaär rätt attense om
högtidstalas.finns bara det Härroll längre. Domnågon viktig när
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pekas på deras funktion hobbyrörelser, de har fastnat i ekonomiattsom
och byråkrati och sig för lite åt visionerägnar och behov i samhället.
Man inga kanalerär for människors åsikter längre, det uttrycks.som
Däremot och rektor tillfälliga folkliga rörelser,attmenar en annan
knutna till speciella projekt, kan ha betydelse för lokalområdet.stor

Om folkhögskolans mål

Frågan vad de samhälleliga politiska målen innebär for skolan ochom
hur de i konkretomsätts verksamhet, relaterar rektor vanligtvis till
folkhögskolans kompensatoriska funktion. Att bidra till utjämnaatt
utbildningsklyftor demokratifråga,är och då det elleren anses mer
mindre självklart använda sig alternativaatt pedagogiska metoder.av
Att sig till de prioriterade kan ibland uttryckasanpassa grupperna som

ska lyfta dom häratt människorna. Att människor träffasman och lär
känna varandra och utbyter erfarenheter viktiga allmänmänsk-ses som
liga behov, kan tillfredsställas på folkhögskolan.som

Huruvida skolan lever till målen har rektor svårt bedöma.attupp
Visst det hel delgörs utvärderingar, där eleverna får uttrycka sinen
mening, samtidigt måste rektor tillstå det svårtär någotmen att att veta

de svårfångade målen, eleverna blir bättreom demokrater.mer om
Än svårare något det i fallatt så skolansveta förtjänst.ärom

6.2 Lärarna

Läraren vid folkhögskolan ofta lite idealistär håller folk-av en som
bildningens fana högt. Det med bredaär kunskaper och olikaen person
erfarenheter, sig och har vilja förändra. En folk-som attengagerar en
högskollärare är potatis, han går använda till allt.som attperan
Folkhögskolläraren bryr sig eleverna, det villärom en person som
leva och verka tillsammans med elever. Som lärare har hanvara,
eller hon viktig roll fylla i folkbildningen.att Dels handlar deten om

markera vad just folkbildningatt for,står dels anpassningsbaratt vara
och försöka varje människa och vilka behov hon har. Folkhögskollä-se

kanskeär kustlots: "Nej, kustlotsraren och kaptensom en men en en
dom har dom ska båtennär påtasamma ut Menöppetansvar vatten.
lotsen han har kunskapen, han kan i dimma och han känner till
skären.

När läraren ska karakterisera den skolans utbildning kommeregna
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framhåller denvissa lärareuttryck.folkhögskolan till Därmångfalden i
speciallinjemadetskolan, ärhjärtat pålinjenallmänna är somsom

speciellaprofil kan innebäratydligskolor.hjärtat andra Enpå att
tydlig-avsaknadenoch kanskolan,kommer tillmänniskor omvänt av

traditionell ochalltförskolanupplevelsehet innebära ärattaven
annorlundamedutbildningen denbeskrivsnågot. Oftastsaknar

på.arbetainnebär friarepedagogik tillämpas, sätt attettsomsom
folk-påverkarmed rektori likhetomvärld lärarenDen menarsom

arbetslöshet.omvärld med högtill delhögskolan, handlar stor om en -
med den,ochtill skolan ikommermängd eleverDen större som

eleverBåde för antalhotande. äribland liteupplevs att ett mersom
elevantaletintresserade, och förmindredittvingade ocheller mindre att

följerMed dettahanterbart.vadsig föruppfattas ärnärma gränsen som
förideologi ochsinhåller påfolkhögskolanrädsla för övergeattatten

Arbetslöshetenutbildningsinstitutioner.likna andramycket börjar
kringproblemsyssla allt medfårlärareinnebär också att mersomman

lärare ipsykologiska.praktiska och Enbådeelevernas livssituation, en
tröstlösochdeppigregionarbetslöshetsdrabbadsärskilt attmenar en

hand-viss delarbete tilloch hennestrakten,stämning lagt sig över att
framtiden.utbildningen ochpåfå elevernalar försöka att troattom

försärskilt farligochbekymmersammycketArbetslösheten ses som
kanske kännerlärarenenligt vad störreungdomar ännutror,som,
behövda.känna sigandra intehopplöshet än över att

hög-folkhögskolan ifrågasättsrektor upplever lärarenLiksom att av
finnerläraresjunker i värde. Vissabehörighetskolan, och elevernasatt

elever-efterundervisningentvingasdet konfliktfyllt allt styraatt mer
inkräkta påbehörighet.önskemål särskild Detta exem-ansesnas om

sigocksåKonflikten kanframställning.skriftligpelvis muntlig och ta
sysslautpekad förifrågasatt ochsiguttryck i läraren själv känner attatt

misstänk-blilätthävdas detflumpedagogik.med Det äratt att
tillbaka på,fallaakademiskhar någonliggjord inte attexamenom man

siganslutitochha idealenandra lärare uppfattasoch somliga övergett
akademisktkunskaperna ochde mätbaratill upphöjandet ett merav

förhållningssätt.
världvälfärdssamhälle ochkrympandeOmvärlden i form ett enav

samhälleockså läraren.snabbare takt, Dagensi allt oroarsom snurrar
fördummandekommersialiserat och iblandalltförkan upplevas som

helstfandygnet ellerför ungdomar, tittar på sport runt somvasom
alternativ. Därsamhälle kan folkhögskolanva. sådantI utgöra ettett

mänskligdet pålyftas fram, där gårkan andra värden att satsa gemen-
sigbliexistentiella frågor,skap och för attutanutrymme varege
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samhällsfrånvänd eller vända kappan efter vinden.
Omvärlden kan också sig till känna krav från allmänheten ige som

lokalområdet attraktiva utbildningar ochatt profilera skolan utifrånge
närområdets eller andra tillgångar.natur-, I andra fall kan det handla

huvudmannen ställer kravatt på skolan ska inrikta sig iom att mer
enlighet med huvudmannens önskemål i form exempelvisav mera
vårdutbildning. Skillnaderna mellan statsbidragstödd utbildning och
uppdragsutbildning läraren främst ligger i uppdragsutbild-menar att
ningen styrd ochär ganska kort. Folkhögskolelivet hinns heltmer
enkelt inte med för uppdragsutbildningens elever. finnsDet också en

spännvidd mellan kortkursemasstor elever. Vi har folk lever påsom
bullar och saft och har folk lever på och bröd... Till devattensom
förra hör måhända de välsituerade medelålders damernamer som
alltid går på språkkurser och de kanske de lågutbil-utgörssenare av
dade, äldre kvinnorna i glesbygdsområdet rekryteras tillsom upp-
dragsutbildningama. Visserligen hävdas det kan roligt medatt vara en
viss ruljans på elever i kortkursema, det negativt de ofta blirär attmen
isolerade inte riktigt uppfattas höra till skolan. eleverDegrupper, som

går på de längre linjerna oftareär kommersom yngre personer, som
direkt från grundskola eller gymnasium. En del lärare uppfattar dessa
elever alltför skolsocialiserade. förväntarDe sig bli tillsagdasom att

vad de ska hela tiden, hargöra svårt ibland med detom ansvaretegna
och tycker då det skolan flummig.äratt ärsom

Omvärlden sig påmindgör kraväven till sig den in-att tasom nya
formationsteknologin på olika delEn läraresätt. kritiskt inställdaär
och lite misstänksamma IT-vågen, och vill intemot den änse mer

hjälpmedel bland andra.ett Andra betydligtsom är entusiastiskamer
och tycker undervisningen blir bättreatt med självaktivitet hosmer
eleverna. Det också viktigt folkbildningen spelar roll iattanses vara en
inforrnationssamhället, eftersom teknologin redan idag segregeradär
till vissa privilegierade grupper.

Om utbildningen

Folkbildning uttrycks ibland lärarna ideologiskt ställnings-ettav som
tagande för sprida kunskap tillatt missgynnade i samhället.grupper
Samtidigt kan det svårt definiera vad folkbildningatt egentligenvara

Folkbildninglär: Det detär Det ungefärpratar är att prataom. som
Jesus... alla honom, ingen harpratar honom.om settom

Som folkhögskollärare det inte utbildningär i ellertermer av mer
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samhälledagenssig iklaraförverktygnödvändiga manmindre att
alltframförhandlar attFolkhögskoleutbildningtalar omförst om.

medtänkandedemokratisktochsjälvförtroendesjälvtillit, ettförmedla
förhållningssättmänniskor. Detandraförrespektoch manöppenhet

kritiskt,ochsjälvständigt atttänkaocksåhandlarföra attvill ut om
samhället,ochsig själv att taärligtycka,och mottänkavåga att vara

förmedlaocksåkan. villlärareSomsåoch göra gott manmanansvar
harskolanfalldemöjligheter. Idessochkunskapen enrespekt fören

sådantförmedlaocksådethandlarprofil attideologisk somsärskild om
nykterhetsrö-leveme. Påilivskvaliteteller suntettden kristna tron

och jäm-fredförarbetaförmedla viktenvill attskolarelsens avman
påvisasamtidigtochnationellt ettochinternationelltbådelikhet -

Genomnarkotika.ochalkohol attarbetasocialt motattgenomansvar
förmedlasamtidigtochsamhälletifinnsorättvisorvilkapeka på som

skyldigheterochrättigheterbådedemokrati harimedborgarnaatt en
i samhället.sigfå elevernaarbetarrörelsenvill att engagera

under-lärarenberoende påolikabedrivsundervisningenSjälva om
ilärareyrkesutbildning. Somellerlinjenallmännavisar på en
ityckshistoria,engelska,svenska,exempelvisämnenvanliga man

introducerar ämnen,handledaremycketoch sortsmångt somenvara
medarbetafåkansig Deolikasedan på övarsättelevernavilka

projektar-elleribland få läxor, göraskrivövningar,stenciler, ha grupp-
diskussion.tillbokläsaellerredovisas, tasskabeten uppsomensom

utbildningar,färdighetsinriktadeförgällatycks ävenDetsamma mer
vadpå. Menoch ärsakervissahandlarockså övadär det att provaom

undervisning Det ärfolkbildningensmedspecifikadetskillnaden,då
lärarei detdet någotliggerKanskedetta.riktigt fångasvårt som enatt

folkhögsko-kanske interabbelkunskap, såha ärVilluttrycker: man
skolformen.effektivalan den mest

indivi-enskildadenvärde förallmänhetitillskrivsUtbildningen ett
känslagemänniska attutvecklas attden i form avatt ensomav -

vilketvåga,självförtroende ochfålivet. Att attpågeväxa och sug
möjlighe-Utbildningtrygghet.och sägssäkerhetleda tilluppfattas ge

vilketisolering,och brytavidgavärldar,mötater att vyemanya
med ibidrarfolkbildningenVadrikare liv.individen fårinnebär ettatt

sigjämförabeskrivalättaretycks attsammanhangetdet att genomvara
intefinnshärlugnare,folkhögskolanPå är tempotmed Komvux.

folkhögskollärare57 intervjuatbl.a.Höghielm harRobert, 1992.Jfr Höghielm,
personlighetsut-°folkhögskolemässighef, däri begreppetinnebördenom

inslag.viktigabetingelserocharbetsformer utgörgemenskap,socialveckling,
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effektivitetskrav och nyttoinriktning. Här jobbarsamma medman mer
förbättra självförtroendetatt hos eleverna Komvux.än Folkhögsko-

lan bygga påsägs människo- och kunskapssyn bådeen änannan
Komvux och ungdomsskolan. Vid folkhögskolan kan ocksåman mer
konkret erbjuda eleverna erfarenheter eftersom den inte så styrd,ärnya

har möjligheterutan bjuda på sådana detatt när Folkbildningpassar.
uppfattas dessutom innebära ideologiskt ställningstagandeett för att
arbeta med, och sprida kunskaper till, missgynnade sociala grupper.

Till de resurssvaga hör, läraren, lågutbildade först ochmenar
främst de med folkskola, grundskola, eller med misslyckad eller
avbruten skolgång, arbetslösa, handikappade, invandrare och ekono-
miskt Till den sista hör exempelvissvaga. ensamståendegruppen

studerar. Någon räknar ocksåmammor ungdomarsom ärsom
förvirrade och sökande bland de bland andra skilsmässo-resurssvaga,
bam flyttat omkring mycket. Att alla dessasom möta innebärgrupper

utvecklas lärare,att någon säger:som som

Jag har haft klasser ibland på högstadiet har varit jäkligt välartade. Visom
har kunnat och köra. blirDettuta ganska tråkigt. Det går bara.runt, runt
Men ha dom här, detatt berg och dalbana.är Man mår fan så mycket säm-

mellan kommer iblandre också och fårvarven, lite.men man upp se

Som folkhögskollärare sig få lyhörd inför dessaextramenar man vara
och tänka längre och försökaett steg förstå,grupper, vilket ibland ses

utmaning.som en
När läraren talar utbildning i allmänna medborgerligaom mer ter-

handlar det, på liknande försätt rektorn,mer baskunskapersom om
behövs för klara sig i samhället.att Ditsom räknas sådant attsom

känna till sina rättigheter och skyldigheter, ha kunskaper i svenska,
engelska och matematik, kunna fylla i blankett,att hurvetaen en
kommun fungerar och i vilka instanser kan påverka. Att folkhög-man
skolan bättreär på förmedla dettaatt andra skolformer,än beroanses
på den särskilda pedagogik används där.som

Lärarens på elevernas chanser efter avslutad utbildningsyn att kon-
kurrera andra utbildningsplatser och arbeten, skiljerom sig inte nämn-

Ävenfrån rektorsvärt lärarens intryck den ifrågasattaärsyn. att
behörigheten kan problemett de elever harattvara stärktmen som-
sin självkänsla och och utvecklatsmognat människor, också deärsom

bäst förbereddaär för arbetslivet.som Läraren har också ofta ett
allmänt intryck eleverna alltatt tycks få arbete.trotsav
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kulturförmedlasHur

iförmedla kulturtillhur det gårfråganlärarna påNär attomsvarar
i dedet finns inbyggtdel tillundervisningen relaterar estet-,somen
handlar detskolan har. Andra gångerteaterutbildningarmusik och som

ellerkulturhistorientill lokal- ellerundervisningen knytaiatt anom -
invandrartätadenkan också, påländer. Kulturtill kulturer i andra som

svenska kultu-förmedla denochsärskilt betonaskolan, handla attom
i allmän-skilt från kulturbegreppetuppfattas däremotIdrott vararen.

försigeleverochhar lägrehet. Kroppskulturen ägnarstatus som
behövaensidiga ochbli förkroppskulturmycket idrott ochåt anses

vadsjälv,skapa någotandlig kultur. Attodla sin själ med oavsettmera
och viktigt.värdefulltskapas, ses somsom

folkhögskolanOm demokratin och

innebär.vad det Detganskaverkar lärarnaDemokrati överens omvara
allatänka, tycka och planera. Attmed ochalla fårhandlar att varaom

Alla skarättigheter och skyldigheter.lika värda, harär att sammaman
förtryckt påhörd blisinockså bli sedda och kunna göra röst utan att

något sätt.
låta elevernapraktiken handlartill i Detgår då dettaHur attom

innehållaundervisningen skaplanera vadoch tycka till ochmedvara
försökahandlargenomföras.och hur den bör Det att anpassaom

nivå, ikunskapsmässigaochundervisningen till individens gruppens
huvud-samförstånd, där läraren hardialog präglas ettmenaven som

Och därförenvägskommunikation.inteDet ska alltså varaansvar:
ocksåsänka nivån. kanförsöka höja elleralltså Detmåste man

de behovoch elev utvecklas eftermellan lärareinnebära relationenatt
vidolika roller,innebär det haeleven. lärarenläraren hos För attser

morsa/farsa,kompis,olika eleverolika tidpunkter, till att vara-
behövs. Idrivande eller entusiastiska, såpolis, medlevare, den när

ochelevförändrade relationen mellandet här sammanhanget dentas
idag.förr vad hon/hanauktoritetlärare Läraren äränstörrevar enupp.

idag, kan missförståsförtroligt någotpå såDet är sätt avsommer
eller fåde har rättigheter och ingaelever uppfattar mestattyngre som

skyldigheter.
förändratsperspektiv harinnebörden i begreppet deltagarensAtt

långtlärarefinns det också del lärare En ettantarsom menar.en
gymnasieskolansgrundskolans ochtidsperspektiv och attmenar,
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utbyggnad och förbättring innebär idag får sänka nivånatt man
grund begåvningsreserven mindre.att Folkhögskolansär arbetssättav
försvåras de allt fler och elever kommer till skolan, ochav yngre som

inte har så mycket livserfarenhet. Grupperna blir och detsom större
blir svårare individualisera i undervisningen.att

liknandeI ordalag rektorn talar läraren svårigheterstorasom attom
arbeta med demokratin på skolan idag. Läraren försöker få eleverna
aktiva och intresserade i elevfackligt arbete får dåligtmen gensvar.
Särskilt försvårande förutsättningar på den invandrartäta skolanuppges
där många invandrarkvinnor med små barn går. Kvinnorna tvingas

snabbt lämna skolan efteratt lektionerna, på grund de harattav pro-
blem med barnpassningen följd bland dagisavgif-att annatsom en av

höjts kraftigt.tema
Att folkrörelser viktiga olikaär skäl tycks lärarna ocksåav vara

överens De människor med i olikaär rörelser kan exempelvisom. som
känna samhörighet och gemenskap i Men rollengruppen. som sam-
hällsförändrare folkrörelsema överlag ha harDeanses tappat. somnat
in, farligtär försvinna ochnära baraatt begränsa sig till fråga.anses en
Folkrörelser uppfattas ibland ha missbrukats och blivit till medel för
enskilda karriärklättrande, och samtidigt klubbar för inbör-personers
des beundran. De många medlemmarna har inte heller lust jobbaatt
ideellt. hävdasDet exempel kan köpanär sigatt fri frånsom man

och medlemsavgift och funktionärer,ansvar såengagemang genom
rörelsen sintappar grundtanke. Folk har det kanske för bra idag, menar

och lärare. Kanske folkrörelsema måsteen sig tillannan huranpassa
samhället idag, hitta former förut kampen inte slutser ärnya
nåt sätt.... Det framförs dock också samhällsfrågorna börjatatt ta

platsstörre lektionerna idag de tidigareän gjorde, vilket kan ses
människor kanske börjaratt sigsom nu engagera mera.

Trots det finns exempelatt på rörelser aktiva och starkaärsom
idag, exempelvis kvinnorörelsen och fredsrörelsen, så bristenses

i folkrörelsema hot demokratin.engagemang ett hävdasDetmotsom
det inte gåratt påverka samhälletatt rörelsen och liten.ärom svag

Någon lärare skolan fylleratt motsägelsefull roll i samhället:menar en

Vi får statsmakterna förutav ska låta elevernapengar att eller deltagarna
bli medvema. Tänk dom verkligen bleve det Hu, vad hemskt, då kan-om
ske dom och gjordestogo revolution Vet dom hur farligt detupp är egent-
ligen
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hit intestatsmakterna: Okej,medfortsätterHon röstatt menge
för farligt Dåför agitativtför fritt Intenej, nej inte Intelängre. Nej,

bidragen58får vi dra

målfolkhögskolansOm

haflesta läraregenerella mål tycks defolkhögskolansdet gällerNär
medviktigaLite detformulera dessa.svårt konkret nämns attvagtatt

eftervidareutbilda sig och denlågutbildade chansen strävanattge
uppnå.kan så svårtdemokrati skolan har, attsom vara nogsom men

verksamheten,för planeringenmålen betyderVad de samhälleliga av
ihar lärarenför den enskilde lärarens arbete,skolandels på ävenmen

framkommer detpå.allmänhet också svårt Däremotatt svarenavsvara
folkbild-förolika försöker arbetalärarnai övrigt döma sättattatt

demokratin.ningens ideal och

6.3 Rektorer och lärare en-
sammanfattning

folkhögskole-och lärarnasbestående intryck rektoremas påEtt synav
tämli-kvalitet, beskrivs ioch utbildningens dettaverksamheten är att

Folkhögskolan vill ut-bildningscentrumlikartade etttermer. varagen
kunskapsmässigt.såväl personligtfår utveckla sigdär människor som

chans börja fåmänniskor kan fåplats därEn startatt att en nyen om -
sittskäl förlorateller då någon andraexempelvis efter sjukdom av

bli betrak-folkhögskolans företrädare forarbete. värjer sigDäremot att
heller harehabiliteringsinstitution. sig intetade De ansersom en

58 folkhögskolanJfr Arvidson. Arvidson m.fl. 1988 s. 31-34I attsom menar
samhällsomdan-motkultur" och redskap för radikalinte utgjort radikal etten

undering efter strukturförändring. har detmed kollektiv Snararesträvanen
formlång period funnits förbindelse med filantropisk folkbildning, aven en en

samhörighet arbetarinstitut medvälgörenhet. Ganska länge fanns med de som
verksamhetbörjan under 1880-talet startades efter engelsk förebild, och vilkas

foreläsningsserier. Folkhögskolansbyggde på fullständiga och systematiska
frivilliga kunskapssökande folkbildningen kommerkoppling till den fria och

relativt folkhögskolans historia. Anknytningen börjar då folkrörelsemaisent
folkhögskolor. Så i början 1950-talet års skol-slog 1946startar sent avsom

kommission fast, folkhögskolan hörde med den fria ochnärmastatt samman
frivilliga folkbildningen.
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möjligheter lösa arbetslöshetskrisen i samhället,att däremot hamen
goda möjligheter lindra verkningarna den.att av

Den ideologi håller folkhögskolans Företrädare vilarsom samman
på kunskapssyn innebär den studerande aktiv och ska-att ären som
pande, människosyn uttrycker alla människors lika värde ochen som

samhällssyn, bygger på människor solidariskt ställer föratten som upp
varandra och sitt för samhällets fortbeståndtar och utveckling.ansvar
Det med andra ord harmonisynär kommer till uttryck. Måhän-en som
da bidrar denna harmonisyn till både rektorer och lärare har svårtatt att

det finns några skillnader mellan olika elevgrupper och dessase om om
kan betyda något jämlikhetsperspektiv.sett ettur

För utomstående betraktare det lättär det finns fleren att attse
kvinnor och äldre allmänna linjer, i de lägre årskursernapersoner
och i arbetslöshetsutbildning. Att de eleverna oftast finnsyngre
speciallinjerna oftast kräver gymnasiekompetens för intagning.som
Att exempelvis kan spåra kvinnligt intresse för förståelseett ochman
livsåskådningsfrågor på bibellinjen och manlig fart och fläkt i en
övervägande manligt dominerad naturguideutbildning. enstakaI fallett
har kvinnlig lärare för teaterutbildning, kvinnodomineraden ut-en
bildning, givit åt pojkarnasröst verksamhet prioriterasatt påmer
skolan flickornas, och honän inte får riktigt det stöd honatt skulle vilja
ha från skolan för sin verksamhet.

Den problembild rektorer och lärare givit, handlar i mångt ochsom
mycket problem uppfattas ligga utanför skolan. Demokratinom som
beskrivs demokrati i kris i andra folkrörelser och i samhället isom en -
övrigt vilket kommer till uttryck i ungdomars ovilja delta i detatt-
demokratiska arbetet. I och med problemen ligger utanför skolan,att
tycks det heller inte det går så mycketgöra åt problemen inneatt isom
skolan. Några omfattande explicita uttryck för omprövning ellermer
kursändring, har inte kommit till uttryck, slags klu-änannat som en
venhet inför den omvärld, på olika transformerasvägar i skolan.som
Kollegiet tycks kämpa ipå enlighet med sin övertygelse, detäven om
inte leder till önskade resultat.

Inte sällan brukar samhälleliga förändringar eller upplevda problem
leda till krav på eller önskemål kompetenser och fortbildning.om nya
De kompetensbrister folkhögskolans rektorer och lärare uppleversom

blandär relaterade till data- och informationsteknologinsannat ut-
veckling. Rektorerna upplever dessutom behov kunskaper iav mer
pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utvärdering. Också behov av
fortbildning i socialpedagogiskt arbete uppstår följd skol-som en av
formens förändrade förutsättningar och samhällsförändringarna.
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Överlag möjligheterrektorer lärare ha godasig dock såväl attsomser
fortbildningsbehov utifrån önskemål.tillgodose sina egna

de hade någotlärare i slutet intervjunVi frågade rektorer och omav
folkhögsko-förmedla till de politiker ska beslutade ville som omsom

direktoväntad fråga och hade svårtlan. tycktesDet attmanvara en
stödlärare efterlyser politikersföreslå Såväl rektorernågot. som

glesbygds-undantagetkanske inte i första hand i fonn av mera pengar,
blifå behålla det folkhögskolan har, inteskolan, attutan attsnarare

inteifrågasatta, tillerkännas värde Försämraatt ett status.som ger
kvinnligutbilda sig,möjligheterna för avslutarattgrupper ensvaga

bamtillägget förlärare. Samtidigt statsmakten drar på ensam-nersom
skolorna bidrag:stående lågutbildade, får extraen massa

utbildningpå hållet skaSå handen, säger satsaatt menman manena ena
det.undan för dom bäst behövermed andra handen sparkar man som
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vilka äreleverFolkhögskolans7

de

pågår enligtvilka kurserVem7.1

statistiken

verksamhetsåretelever under000hade ungefär 196Folkhögskoloma
800långa kurser 11gick pådessa4001993/94. 24Drygt varavav

deltagarveckorAndelensärskilda kurser.och 600allmänna 12 var
kurser-särskildaför dekursernafor de allmännadock ännågot större

uppgickochåterfinns korta kurserantalet eleverDet störstana.
detdelför ganska litenstårKortkursematill 000.år 150 avensamma

vilket ocksåmed enbart 9 ärdeltagarveckortotala antalet procent, en
för1980-talet då de svarade 20-25sedanminskning procent.avsevärd

elevplatserfanns 000arbetsmarknadsläget 17På grund extraav
ungefär1993/9459 till1994/95 uppgick dessa platserVerksamhetsåret

600.6013
långaPå deutsträckning kvinnor.iFolkhögskolans elever är stor

majori-ide kvinnliga elevernakursdagar,minstkurserna 15är varsom
pådeltagarnadeltagarna 1993/94. Avdå de utgjorde 60 procenttet av

likakvinnornakursdagar utgjordepågår 1-14kortkursema nästansom
1991/92andel.61 kortkursverksamhetenuppgifthög Enligt varomen

deltagarnaendastdominans då 25det dock manlig procent varav
kvinnor62

ellerfunktionshinderelev någottiondelångkursema hadePå var
invandrareandel, alltså 101993/94. Likahandikapp procentstor var
utbildningar-arbetsmarknadsanpassadede specielladet gällerNär

invandrare1994/95 andelenunderna/extra studieplatsema större,var

59 5.Anslagsfamställning...FBR,
60 Bilaga 7.olkbildningsnytt 6 1995,F s.nr
61 Anslagsfamställning... s. 5.FBR,
62 olkbildningen.8. SammanfattningFolkbi1dningsrådetFBR, 1993 s. Fav

budgetperiodenanslagsframställning förFolkbildningsrådets fördjupade
1996/97.1994/95, 1995/96 och

63 4-5.AnslagsfamställningFBR,

3 16-0745
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Ävencirka 19 majoritet.54i denna kvinnorna iprocent. grupp var
Åldersfördelningen olika på olika kurser. På de all-ut typerser av

kursema55 elevernamänna genomgående äldre de särskildaänvar
Åldersstrukturenkursema66. har förändrats främst på de allmänna

kurserna åldersgruppen 30-60 år ökat medanatt 18-24genom gruppen
år minskat i motsvarande grad. Endast mindre andel elevernaen av var
under 18 år i båda kurser. Det inte heller någontyperna storav var
andel 60 år. På de arbetsmarknadsanpassadeöver utbildning-som var

medelåldern högre på övriga långkurser, framförän alltarna var
betydligt fler i 25-45 år. En tredjedel deltagarna eller 34gruppen av

år.57under 25procent var
detNär gäller tidigare utbildningsbakgrund hadeså 1991/92 drygt

två tredjedelar eller 68 depå allmänna kurserna inte avslutatprocent
gymnasietésgrundskolan eller Nästan 19 hade avslutat 2-procent en

årig gymnasieutbildning, 8 hade avslutat 3-årigt gymnasium,procent
och knappt hade5 högre utbildning något slag. deprocent Påav
särskilda kurserna där gymnasiekompetens ofta antagningskravär ett

det bara 22 saknade grundskola eller gymnasium.procent Avvar som
deltagarna de arbetsmarknadsanpassade utbildningarna 1994/95
saknade 52 grundskola eller gymnasium, 25 hadeprocent 2-procent
årig gymnasiekompetens, 18 hade 3-årigt gymnasium och 6procent

utbildning.69hade högreprocent
Den höga arbetslöshetsnivån under de åren har detsenare som ver-

kar något förändrat bilden går folkhögskola. Vissaav vem som
skolor har fått många fler äldre elever, andra antalet ungdomarattser
ökar på grund den höga ungdomsarbetslösheten. tidigareDenav

64 olkbildningsnyttF 6 1995, Bilaga 10.nr s.
65 Allmänna kurser: 4 under år,18 32 år,procent 18-24 15procent var

25-29 år, 43procent 30-60 år och 6 år.procent 60 Källa:var överprocentvar
FBR, Sammanfattning Folkbildningen 1993 8.av ,65 Särskilda kurser: 4 under år,18 49 år,procent 18-24 17procent procentvar

25-29 år, 25 30-60 år och 4 år. Källa:procent 60var över FBR,procentvar
Sammanfattning olkbildningen,F 1993 s. 8.av
67 Folkbildningsnytt 6 1995, Bilaga 8.nr s.
68 Allmänna kurser: 24 saknade grundskolekompetensprocent 30 procent-
hade grundskola 13 hade oavslutat gymnasium.procent Källa: FBR, Sam--
manfattning olkbildningen,F 1993 8.av
69 olkbildningsnyttF 6 Bilaga1995, 8.nr s.
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sökt sig flerocksåblivit högre. harförefaller ha Detutbildningsnivån
invandrare ochSärskiltdel skolor. mångatilltidigaremän än en

medel.anordnas för särskildafunktionshindrade går på kurser som

Prioriterade7.2 grupper

handikappadelågutbildade,hör äldre,Till de prioriterade grupperna
invandrare. kommer de tvåanledningendenoch Av gruppernasenare

särskiljaVi har inte haft för avsiktavsnitt.sina speciella attägnasatt
skulle haindelning elevernadem Enpå något svaratsätt.annat somav

från principenskulle idealt ha utgåtttänkandevårt teoretiskamot om
olikaoch handikapp kanetnicitet, åldersocial klass, där kön, ses som

invandrarebåde kvinna, äldre,kanspecialfall social klass. Man varaav
emellertidolika sociala klasser. Vi hartillhöraoch handikappad, men

då detstuderandegruppen,positionsbestämmainte haft möjlighet att
i ställetinsamlade skolorna. Vi haruppgifter påinte finns några sådana

och då fåtttidigare erfarenhetersinabett eleverna själva berätta om
materialetklasser de hör hemma.vilka sociala Detindikationer på i

klassbestämning.objektivhåller inte för någon mer

handikappad7.3 Vem är

funktionshinder.olika Inomingårhandikapp mångaI typer avgruppen
handikappförbund.tjugo Bemö-handikapprörelsen finns det fler än

handikappförståelsen för dettandet från andra beror bland annat
minst ifår betydelse intehar. andra påHur ensom personman ser en

förutbildningssituation. del handikapp helt uppenbaraEn ävenär

70 defunktionshinder och sociala handikapp påAndelen deltagare med
1993/94 till Källa: An-ordinarie långkursema uppgick 10 FBR,procent.

påandelen funktionshindradeslagsframställning 5. 1991/92 var..., sedandeltagare hade då fördubblatslångkursema Antalet9 änprocent.ca mer
utgjordespråkliga och sociala handikapp1988/89. Andelen deltagare med ca

långkursema året tillfjärde deltagare på hörde det14 Nästanprocent. var
Sammanfattning olkbildningen, s. 8.denna kategori. Källa: F 1993FBR, av

7 på de ordinarie långkursema1993/94 andelen invandrare 10 procent.var
de långaAnslagsframställning 5. Andelen invandrare påKälla: s.FBR, ..., Sammanfattningkurserna under läsåret 1991/92. Källa: FBR,14 procentvar ca

Folkbildningen, 8.1993av
72 12.Numhauser-Henning, 1988 s.Ann,
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utomstående, exempelvis då någon sitter i rullstol eller på grund av
fysiska skador inte kan sig obehindrat.röra Det kan också ibland vara
lätt konstatera någonatt att synskadadmöter eller harär vissaman
andra fysiska problem.

Alla handikapp dock inte kan ändå medföra svårighetersyns men
både i arbetslivet och vid studier. krävsDet då den har funk-att ettsom
tionshinder berättar detta det gäller både den slitit iutsom ryggen-
förtid och den har konstaterats dyslektisk. Också psykiskasom vara
eller sociala funktionshinder omöjliga konstateraär vid enstakaatt en
intervju inte intervjupersonen själv talar sina problem. Alkohol-om om
och drogproblem liksom kriminalitet kanske inteär något allasom
berättar vidare för den förstautan gången.möterom man

Några, främst har på olika uttrycksätt åt särskiltgett storayngre,
sociala anpassningssvårigheter samtidigt skolans personal uttrycktsom
sig i riktning det gällt dessa elever.när Vi betraktar dem härsamma

handikappade, de kanske inteäven fått sådan diagnos isom om en
något sammanhang. Också berättatannat de på grundattpersoner som

sjukdom måste byta arbete och därför kanav som menar ses som-
arbetshandikappade har vi placerat i denna kategori.

finnsDet många olika definitioner arbetshandikapp utgårav som
ifrån olika ändamål med rehabilitering. En allmän definitionmer av
arbetshandikappad forskaren Numhauser-Henning miljöre-ärsom ger
laterat och får sin betydelse utifrån de krav eventuell arbetsgi-som en

ställer. handlarDet då sjukdomar, skador och funktions-vare om
nedsättningar visar sig förhållande krav.73i till arbetslivets Vadsom
det innebär varierar med den tekniska utvecklingen och sysselsätt-
ningsläget, regionala förhållanden. I sådant perspektiv blirsamt flerett
med mindre arbetshinder i praktiken arbetshandikappade vid lågkon-
junktur eftersom då mindre begränsningar iäven arbetsförmågan gör
det svårare få arbete. dagensI arbetsmarknadsläge kanatt anta attman
detta också märks inom folkhögskolan, då många under högkon-som
junktur hade kunnat byta arbete direkt idag inte har möjlig-samma-
het.

Den ovanstående definitionen visar handikapp också relate-att är
till den sociala och kulturella miljörat individen och ärsom omger

därför inte enbart medicinskt problem. Utbildningen vid folkhög-ett

73 Numhauser-Henning 1988 Också12 Svenska Arbetsgivarföreningen,
SAF, liknande definition och den arbetshandikap-attanger ären menar som
pad betingat arbetsför. Wibell/SAF,är 1986 9. En genomgång av
arbetslivsinriktad rehabilitering finns i Landström, Inger, 1995.
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rehabili-utbildningsmässigadel denvissaskolan kan för en avses som
arbete.leda tillförväntas kunnasmåningomtering, så nyttettsom

mellanhar varit relativthandikappade videFlertalet mött unga,av
arbets-kanuppenbartocksåtjugo och fyrtio år. Det är att varaman

inte ii år,arbetshandikappad redanskadad och även manunga om
sjättedelhandikappad. Ungefärklassificerasmeninggängse avensom

handi-kategoriintervjuades hör till vårdet totala antalet sompersoner
innehåll vi givit begreppet.utvidgadeenligt detkappade

invandrareVem är7.4

invandrareräknashomogen VemingenInvandrare är somsomgrupp.
från dekommersammanhang.i olika Devarierakan också som

ibland inteutseendemässigt ochutmärker sig inteländernanordiska
Utomnordiskakulturellt avseende.ibetraktandevid ytligtheller

annorlunda.påtagligt Barn ärtill detoftainvandrare är yttre sommer
föräldrarsvenskaadoption fåttochfödda andra länderi genomsom

uppfattasi övrigtinvandrarekan till det utyttre sommensomse
Ocksåintervjuade eleverna.degällersvenska, vilket personeren av

föräldrar kom-eller bådaSverige,födda isjälva är enamen varssom
tordeinvandraregenerationensandralandfrån något annatmer --

Finland, Ryss-vanliga svenskar.situationannorlundakunna ha änen
denågraSomaliaTurkiet,Spanien, Iran, Korea,Tyskland, ärland, av

intedeanknytning till. För ärharintervjupersonerländer våra som
fåtal tillhär frånde varit bosattatidvarierar denfödda i Sverige ett

poängfulltfunnit detundersökningVi har i vårtrettio år.närmare vara
perspekti-olikabilder utifrån deolikakanfå medatt gesompersoner

invandrare.dessa i vårdärför medoch har gruppven ovan
olikatraditionblirmeningdet i någon attförefallerDet enomsom

troligenberornationalitet.viss Dettaeleverskolor rekryterar av en
inationalitetervissadet finns närom-geografiska faktorer,på attmest
placeratsinvandrargrupperså har olikaflyktingardet gällerrådet. När

arbetskraften,invandradeolika kommuner. Dentagits ioch emot
i vissaexpansionunder industrinshitkomexempelvis finländare, som

dock ocksåfunnits. Vi harderas jobb harsig därhar bosattregioner,
tillSverigesin hemort iflyttat frånfå invandrareträffat några ensom

särskild skola på ort.annan
närhetgeografisksidanskola vidför valetfaktorEn avavannan

skolavissrekommenderadblivitför elevernaverkar att avenmanvara
betydel-Profilenslandsmän.med sinaOfta umgåsde känner. manman
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för denna tradering har vi haft anledning fundera harse att över, men
inte data går dra några säkra slutsatseratt En skola skullesom av. man

de övriga kunna betecknaän pluggskola, både utifrånmer som en
skolans självbild och utifrån vad eleverna sin skola. På dennasäger om
skola går många invandrare från Iran vilka ofta mycket inriktadeär
högskolestudier, och enligt skolledningen kanske oftare andraänsom
folkhögskoleelever har ambitionen plugga för få bra betyg iatt att
syfte komma högskolanpåatt senare.

delEn den verksamhet vänder sig till invandrare vid folk-av som
högskolorna inom för de särskilda arbetslöshetsmedlen ellerges ramen

uppdragsutbildning i samarbete med länsarbetsnämnden och harsom
därför fallit utanför vår undersökning. På vissa skolor har det inte
funnits många invandrare förutom de gått dessa specialkurser,som
vilka för övrigt ofta varit lokaliserade till filialer harDetort.annan
inte heller alltid varit möjligt intervju medgöra någon de fåatt en av

gått på vanliga kurser. Några vid del intervjuer svårtol-ärsom svar en
kade. Ibland har det berott på uppenbara språkproblem och ibland

de kulturella skillnaderna mellan hemlandetatt och Sverige gjorde det
svårt kommunicera kring vissa frågor.att

Vi har gjort intervjuer med invandrare vid hälften skolorna i vårtav
urval. skolornaEn valdes utifrån det invandrarskola, ochärattav en
just vid denna det många utomnordiska invandrareär deltagit i vårsom

Härundersökning. intervjuades bara någon enstaka svensk elev. En
skola valdes utifrån del verksamheten riktas tillatt storannan en av

invandrare från Finland. Många intervjupersonerna finländsktav var av
detAv totala antalet elever intervjuades hade ungefärursprung. som en

fjärdedel invandrarbakgrund, tredjedel andra generatio-varav en var
invandrare. Vi har dock inte systematiskt ställt frågorett sättnens

familjeförhållanden. Därför det inte otänkbart flerär viänattom vet
har föräldrar med i något land.annatom ursprung

vår7.5 Vem är elev

Det karakteristiskt förär studerande vid folkhögsko-mestsom gruppen
lan den heterogen i fleraär avseenden.äratt Här olika generatio-möts

kulturer i meningen etnicitet och delkulturer. Olika delkulturerner,
på folkhögskolan kan olika handikappgrupperutgöras utvecklarav som
sin kultur. finnsHär ungdomar står för ungdomskulturegen som en
allmänt också punkare särskiljer sigsett, i vissa avseendenmen som
från ungdomar i allmänhet. På särskilda linjer går teaterrnänniskor,
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kortkursverksamheten kommerjazzmusiker, konstnärer... Genom
skolorna för fortbildning landstings-olika yrkesgrupper tillmånga -

företrädare.omsorgspersonal, transportarbetare och fackligaanställda,
organisationer,aktiva i huvudmännensHit kommer många ärsom

andra funktionärer.exempelvis ledare ochsom
folkhögskolanskarakteristika förenardet finns ocksåMen som

till ovanstående. Målgruppenelevkår och relaterat ärärsom grupp som
i andrade till åräldre det vill 18 år 25säga över även om upp--
uppvi-ungdomsgruppen. hel del erfarenheteravseenden räknas till En

igenomhar inte klarat sigdrag. Mångaockså att taavsar gemensamma
överhuvudskäl. detgymnasiet olika andragrundskolan eller För varav

fick sittoavbrutet arbetat sedan deaktuellt, därför dealdrig atttaget
Somliga hareller grundskolan.första direkt efter folkskolanarbete

sig tillde blev arbetslösa. sökaarbetat trettio år innan Atti uppemot
mindreockså ibland ellerofta självvalt,studier sägs men som mervara

påtvingat.
arbetslösa,flertalet elever idagAnnat är ärär gemensamt attsom

eller hararbetslivet. Somliga slutaförankring till måsteeller har lösen
skador.på grund sjukdom eller Enblivit uppsagda från sina arbeten av

operatio-då de genomgått svårasjukskrivna under flera årdel har varit
arbetsskadordel har begynnanderehabilitering.eller medicinsk Enner

arbetat,kvar i arbetet. Andra harbegränsar möjligheten att stannasom
försvin-arbetslösa, i yrken håller påinteeller arbetar de attär somom

arbetenYtterligare andra harökar.eller där kompetenskraven somna
omorganisation detrationaliseringar ochminskar drastiskt ärgenom -

inomtjänstemannayrkendetvård ochkvinnors yrken inom äromsorg,
byggbranschen ochinommanliga yrkenoffentlig förvaltning, det är

aldrig hafti trettioårsåldem, harändaindustrin. del deEn uppav yngre
dem fåttdelslutade skolan. harriktigtjobb sedan de Däremotett aven

bered-ungdomspraktikplatser,från arbetsliveterfarenheter genom
arbetsmarknads-ellerarbetslivsutveckling andraskapsarbete, ALU,

sedan dearbeteinvandrare har aldrig haftåtgärder. Mångapolitiska ett
har intede kom hitmycketkom till Sverige. De närungasom var

heller arbetat i sitt hemland.
låg for-flertalet de harförocksåDet ärär attgemensamt ensom

framtidensdagens ochkonkurrensen påmell utbildning, försvårarsom
linjerna såeleverna på de allmännadet gällerarbetsmarknad. När

gymnasieskola.fullständigfå har 3-årigsaknar grundskolamånga -
till vidareut-saknar behörighet sökaflertalet ocksåinnebärDet attatt

yrkesutbildningar hoseftergymnasialagällerbildning, antingen det
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olika utbildningsanordnare, eller utbildning vid universitet och
högskolor. Genom alla gymnasieprogramatt 3-åriga så harärnumera
kraven på formell utbildning höjts. utökadEn ny människorgrupp

idagär alltså formellt lågutbildadeär i relation till detta.som Detunga
torde gälla många genomgått 2-årig gymnasieskola och föddaärsom
på 1950-, 60- och 70-talen.

På del folkhögskolans särskilda kurser/linjer och yrkesutbild-en av
ningar finns det dock elever skiljer sig de formelltut ärattsom genom
högutbildade. Det gäller exempelvis ungdomar redan genomgåttsom

utbildning vid universitet och högskolor. En utbildning deen som
sedan uppfattar värdelös på arbetsmarknaden därför denatt ärsom
alltför generell. Det kan till exempel gälla utbildning inom kulturområ-
det främst förbereder för den offentliga arbetsmarknaden, och därsom
besparingskraven under de åren har gjort det svårt för nyutbil-senaste
dade få arbete. Någon har efter avslutadeatt studier varit arbetslös
under lång period i likhet med de flesta sina kurskamrater ochen av
arbetat inom okvalificerade arbeteextra före universitets-samma som
studierna. då kompletteraAtt med yrkesutbildning eller specialkursen
på folkhögskola förväntas öka chanserna till arbete, där kan fåett man
användning sin universitetsutbildning.även andra fallI detav var
tidigare valet utbildningsinriktning inte och vill därför gårätt,av man
vidare med praktisk/konstnärlig utbildning. Då speci-en annan mer ger
alkursen folkhögskolan behörighet söka till denna högskoleut-att
bildning.

På de särskilda kursema/linjerna finns alltså del elever inteen som
kan betecknas i egentlig mening eller missgynnade isom resurssvaga
utbildningshänseende. kanDäremot de folkhögskolestudiergenom

74 Redan idag krävs genomgången gymnasieskola också för tillträde till vissa
folkhögskolomas medie-/joumalistutbildningar, fritidsledarutbildningarav

m.fl. Jfr olkbildningsnytzF 6/ 1995 2-3. betänkandetI SOU 1995:38nr
Yrkeshögskolan. Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning, föreslås att en
särskild organisation för yrkeshögskoleutbildning skapas. All yrkesinriktad
utbildning inom gymnasieskolan och ochKomvux vissa specialskolor, som
bygger på avslutad gymnasieutbildning och omfattar minst årsen ettsom
heltidsstudier skall föras till denna. Vissa folkhögskolansöver utbildningarav
kan definieras på "yrkesskolenivå utredaren utbildnings-vara attmen menar
anordnarna själva får diskutera eventuell överföring. tillträdeFör till yrke-
shögskolan krävs treårigt gymnasieprogram eller motsvarande.ett tredjedelEn

utbildningstiden skall förläggas till arbetsplats.av en
75 Behörighet för högskolestudier -från och med höstterminen 1997. Broschyr
från Svenska högskoleförbundet 1995.
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tidigare felval iutbildning, eller kompensera sig förkomplettera sin
också del intefinns eleverutbildningssystemet. dennaI en somgrupp

skulle kunnabeskriver någotvad de vill i livet. Någravet som man
verksamhet.konstnärligkall för ellerbeteckna ett teatern annansom

Andraoch känner behov på.inte om det bärMen de prövaattvet av
folkhögskolanoch har sökt sig tillkan existentiella frågorsöka påsvar

bibellinje.för finna sig själva, kanske påatt en
de olikaofta under år finns också pådessa 25Förutom ärsomyngre

yrkesutbild-tidigare gymnasie- ellerkurserna del äldre med bådeen
till skolanarbetslivserfarenhet. del har sökt signing Enoch lång

speciellt avseende,utveckla sig själva i någotutifrån behovett attav
jag alltid drömtorden: det här någotvilket kan uttryckas är omgenom

slagsde någonuttryck för genomgårfå göra. Somliga attatt ger
förandningspausfolkhögskolanlivskris och avstampetttar som en -

yrke,för omskola sig tillvidare. Andra därär annatatt ettatt
gamla yrket.vidareutveckling detantingen det helt ellerär nytt en av

profilenskola harval7.6 Elevernas av -
någon betydelse

huvudmannensvalt skola på grundsig inte haFlertalet elever säger av
profil. hemmetdärför den liggerförsta handSkolan väljs i näraatt -

deförmöjligheter stipendiumekonomiskaför de fick attatt genom -
detrykte eller förharbra skolahört det attgottäratt engersomen -

berättarskola efteråt. Svarenför komma påmerit att omannanen
bildahunnitFlertalet äldre harleverden verklighet elevernasom

Arbetslös-söker sig till.vilken skola debetydelse förfamilj, vilket har
framtidenställa föruppfattas krav pålåg utbildninghet och/eller

vidareeller behörighet föryrkesutbildningstudier i formnyttiga av
studier.

disponera-har kodats, definns det ändå deSamtidigt ärsomsom
viss profil:skola medde för väljaatt enen

andraf0lkhögsk0la...; hade hörtpå JagMin pastor somavenpappa var

76 febr 1995Intervjuundersökning utförd SCBfrånJfr resultat SUFO 96 av
studiecirklar ochfolkbildningen,deltagande i och påsvenska folkets synom

klarStudieförbunden hävdar själva de eftersträvarfolkhögskolekurser. att en
studiecirklardeltagarna iideologisk profil endast 16 procent angavavmen

förbundvilketviktigt, mindes intestudieförbund 33valet procentatt cavarav
28.Charpentier, 1995cirkeln de gåttanordnat den Agneta,senastesom
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gått här det bra skolaär Jag mina föräldraratt med iären en annan
församling ibland med trosinriktning; Mina föräldrar har alltiden annan
varit kommunpolitiskt aktiva.

Detsamma gäller de uppfattar sig ha slussats in till speciellsom en
skola antingen information från den rörelse de aktivtgenom som-
eller passivt med i eller stipendierär från rörelsen deutan attgenom -
för den skull värderingar.sig dela desssäger

77 Jfr föregående kan det så del de 33not- att procentvara en av som angav
de inte mindes vilket studieförbund de deltagit hosatt också kodatssenast

eller slussats till delta hos särskilt förbund och det bliratt ett att ettsnarare-
omedvetet medvetet val och det inte framkommerän vid direktett att en-
fråga



Kapitel 8 73SOU 1996:75

folkhögskolan8 Eleverna och

redovisningen indelningfrånelevavsnittet följer utgårI avensom
stiftelser, arbetarrörelsen/nykter-skolorna i fem landstinget,grupper;

idrottsrörelsen fårhetsrörelsen, väckelserörelsen och representerasom
organisationer. det elever-övriga rörelser och Mycket av somgruppen

utbildningberättar sin ärär gemensamt, oavsett vem somna om
skillnader,huvudman respektive skola. finns givetvis ocksåfor Det

varför eleverna särskiljs befogat.sånär är

8.1 Skolornas huvudmän och de

prioriterade grupperna

Landstinget- och invandrarehandikappade

socialtVid landstingets skolor prioriteras lågutbildade och då särskilt
särskildoch kulturellt eftersatta grupper, vid någon skola också med

betoning depå äldre. vänder sig till behöverMan startasom om
skolan arbetslösanytt, då de missat den obligatoriska eller blivit utan

goda utsikter Landstingsskolornafå jobb. sigsäger satsaatt ett nytt
livskvalitet, förväntas de behov specielltvilket kanskemotsvara som
handikappade ochhar. Eleverna erbjuds miljö med fina lokaleren
närhet till vacker aktiviteter stimuleratänktaärnatur, samt attsom
både kropp och själ. Idrott eller kanske fostran till sundsnarare en-
kroppskultur verkar viktigt. alla lokalerInte flertalet ärvara men-
tillgängliga för fysiskt handikappade. Omgivningen ocksåutomhus är
många gånger handikappvänlig eller handikappanpassad.

finns uttalad viljaDet tillmötesgå olika handi-medatten grupper
kapp, såväl fysiska psykiska och sociala. Skolorna kansom vara
handikappanpassade på eller flerapå samtidigt för rörelse-sättett -
hindrade, hörselskadade eller synskadade. Det inte ovanligt olikaär att
specialkurser riktas till förståndshandikappade, psykiskt sjuka eller till
de har formnågon social problematik, ibland fore detta miss-som av
brukare. delEn sådana kurser anordnas i samarbete med olika studie-
förbund och erbjuds bland andra hjärt- och lungsjuka.

På skolorna där korta rehabiliteringskurser synskadadefören av
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finns på dock rektor skolan intepoängterar iprogrammet,vuxna att
första hand ska sig rehabilitering.ägna Den elev ska antassom
måste fárdigrehabiliterad och bildning det viktigaste syftet. Envara
elev tillåts inte börja på skolan bara för denne behöver ha någonatt att

med eller någonstans boprata rektoratt utan säger:som

Det inte synskadan deras identitetär synskadade vi bear-utan som som
betar. viFör det del människas långa tillbakaär tillatt vägmenar en av en

människovärde bli klar sin identitet.ett eget överatt-

bliAtt handikappad innebär fotfästet i tillvaron, åtminstoneatt tappa
för Också få cancersjukdom ellerett tag. dödlig sjukdomatt en annan

livet blir omkullkastatgör ålderatt och harvad gjortoavsett man
tidigare. En kanske blir infektionskänslig och måste bytayngre person
arbete sjukdomen i sig med sig.trots I det lägetatt utbildningger ses

Ävenmedel för komma vidare tillett yrke. för denatt ettsom annat
inte haft lönearbete blir de personliga följdernaett liknande.som

Följande exempel kan illustrera vad också andra handikappade ger
uttryck för.

En något äldre kvinna hemmafru berättar hon fickattsom var om
hjärntumör och blev efter operationen lära sig mångatvungenen att

saker på Hon sig fortfarande hasäger problemnytt. med balansen och
finmotoriken långsam i tanken. Det krävssamt också honattvara

minst gångertränar i veckan för orka hållatre igång. upplevdeHonatt
inte hon fick någon hjälp institutioneratt till exempel arbets-av som
förmedlingen.

Därför jag kände så här, jag inte kunde få någonnär hjälpatt alls, och jag
kände, jag tyckte det nånstans i livet eller nånstans i världenatt så måste
det finnas plats för mig också. Jag kunde liksom inte deten acceptera
här jag förbrukad, därför jag känneratt det jag har nån-att att ärvar nu
ting att ge.

Via folkhögskolan blev hon till terminskursantagenen annons om en -
skolans prova-på-tillfälle. beskriverHon hur en värld öppnades,ny

efter ha läst på heltid under periodatt orkade hon dock intemen en
med sin skola, familj och träning samtidigt och tänkte därför avsluta
utbildningen. Lösningen blev istället skolan anpassade sig till justatt
hennes förutsättningar så hon fick studera på halvtid, vilketatt upp-
fattades perfekt.som

Andra vittnar folkhögskolan flexibelatt det gäller ord-är närom att
alternativ för elever med särskilda behov. En rullstolsburenna man

varit halvt förlamad sedan trafikolycka i 20-årsåldem berättarsom en
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hansförtvåårsperiod. Detunderårskursenläsa sistahan skallatt varen
så svåraeftersom han harhela dagarnai skolantufftdel alltför att
olyckan.följde efterrehabiliteringochsjukskrivninglångEnsmärtor.

jobb.femton år påiarbetade hanomskolningEfter nästan samma
sjukskrivninglångvarigoperation ochtillledde återigenSvåra smärtor

förtidspension.omvandlats tilldäreftersom
jobbet.förloratlågkonjunkturenunderhanunik i detinteHan är att

dennaockså ihanfolkhögskolan harinomandralikhet med mångaI
studera.börja Dentagit chansenochpositivt valsituation gjort attett

jobb.visserligenerbjödarbetsgivarentidigare ett annat

migintresserardet ingetoch sånt där utansköta är...att sommenpapper -
nåtochbörja folkhögskolavad jag villevisste direktjag göra att prova-

nytt.

blivitmissbruksproblem,haftexempel denEtt ärannat somunge man
alltförskullevidkraven Komvuxoch kändearbetslös, att varasom

barautbildning. Intefåskulle kunna klarahöga för han attatt en nyav
ochockså möjlighetenlockandedet lugnare sportaattutantempot var

ligger fintDetsammanhanget.viktigt i det härvackra lägeskolans var
snyggt.detbehov skaliksom, jag hardet vackertoch attär varaav
yrkesutbild-landstingsskolorna anordnarovanligtinteDet är att

behandlings-exempelvisverksamhet,ningar i linje med sin egen
kanelevantagningenmissbruksvården. Vidassistentutbildning för egen

premieras.behandlingshemvistelse påmissbruk ocherfarenhet av
erfarenhe-enskildaelevernastillvarataförsökkanDetta attettses som

destruktivt slag.negativt ochi sigerfarenheterna äräventer avom-
elevernasbearbetateoretisktligga tankeBakom detta verkar attomen

hjälpakunnaskallför dessatidigare problematik, att personer senare
själva gång.situation debefinner sig i svåraandra ensomsammasom

formterapi ellerdock varkeni sig skaUtbildningen avannanvara
behandling.

mångaväljsyrkesutbildning folkhögskolapåtycksDet avomsom
sig olikatänkerbyta arbete.arbetsskador och måste Manäldre fårsom

yrkesutbildningeventuell tidigarekomplement tillkurser ett ensom
självt.erfarenheter livetliksom tilltidigare yrkeserfarenheteroch av-

utbild-kanmed människorintresserad arbetadenFör är attavsom
tillfritidsledarlinjen liggabehandlingsassistent ellerningen till nära

i infor-joumalistutbildning utbildningellerhands. andra kanskeFör
bättre.mation och media passar

och riskerarhar ryggproblemmänniskor idagmångaDet är som
ellerarbete. köra traktor elleri slitsamt Attkroniska traverssmärtor ett
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mångagöra lyftatt varje dag brukartunga inte sällan leda till skador.
Manliga egenföretagare inom transportbranschen drabbas, kvinnliga
industriarbetare och kvinnor likaså.i vården Också och aller-astma
gier människor blirgör att sluta på sina jobb.tvungna att Unga perso-

skaffat sig yrkesutbildning drabbas ibland efter relativtner kortsom en
tid i yrket skador. delEn dem kommer till folkhögskolan. Förav av
många framstår allmän linje eller mindre måste, medanettmer som
andra söker sig till någon speciallinje. denFör länge varit intresse-som
rad friluftsliv, och ungdomar kan funderingarnanatur framtidenav om
resultera i utbildningatt till fritidsledare.satsarman en

För slutade lantbruksutbildningen och lantbruksarbeteen yngre man
på detta Genom arbetsprövningsätt. efter några års obeslutsamhet
menade han han fick föratt ögonen det fritidsledare hanattupp var
ville bli. Efter vad han hört verkade folkhögskolan skolformvara en

passade honom få med och bestämmaattsom och få ha visstvara ett-
inflytande. Han beskrivereget hur han kommer från rätt bråkigen

uppväxt, vilket har gjort honom till hjälpare, bryr sigen som om
och andravärnar människor. Det också detär han tänker sig medom
sin utbildning utifrån sin erfarenhetatt hjälpa bam och andraegen-

har problem.som
Många vittnar hur elever utvecklas och förändras på högstom ett

påtagligt under tidensätt på folkhögskolan. Kamrater berättar om
någon elev på skolan, lärare och rektor berättar ibland om samma

och ibland någon husmor kan berättaperson vad hon harom annan,
utomstående kansett, också ha gjort iakttagelser och vill berätta.

Redan i taxin till skola fick vi höra talas elev utvecklatsen om en som
enastående underett tidensätt på skolan. Du måste tala med

henne Den kvinnan hade i början varit mycket tillbakadragen.unga
Senaste gången jag körde det helt människa jagvar som en annan som
träffade, glad och positiv. Det visade sig långvarig neurologiskatt en
sjukdom bröt i ZO-årsåldem, ochut depression det blevsom talnären

förtidspension många år låg bakom problemen.om Ett beståen-senare
de handikapp efter sjukdomen synrubbningär i form dubbelse-en av
ende.

78 Ett problem för dem känner begynnande arbetsskador för-som av är att
säkringskassan inte kan i rehabiliteringsärendenta tag inte i frågaom personen

sjukskriven.är Detta gäller även har uppenbara problem i sittom personen
arbete. Det kan i sin medföratur inte sig haatt råd börja studeraman attanser
förrän det gått så långt skadan medför sjukskrivning.att Landström, 1995
60.
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allt ochförså räddså blev jagmånga årsåvarit hemmajagoch medl att
jätte-börja i skolanOchmig ettvågadeknappt attalla jag ut. varatt sen

vågadeslutligenår innan jagpå i tvåtänkteochjag gickjättestort steg som
börja.

folkhögskolansframlyfterhandikappade ärhärdenjustDet som
förocksåverkarfolkhögskolanvidUtbildningenfunktion.sociala

isolering.mångårigut eftersigtahjälpandramånga attvara en
problem. Desocialaberättarårmellan 20-30del ungdomarEn om

sigtagitoch har knappttill skolansighaft svårthar tidigare att anpassa
arbetesista året,understudiegångAnpassadgrundskolan.igenom

vidstudierfullföljdapåbörjadegrundskolan,direkt efter men
hoppatvid studier. AttmycketmångaKomvux är avmanovana-

Jaggrundskolan:jämförelse mediblandförklarasKomvux engenom
grundskolanvanligaför liktdetförbesviken på Komvuxblev lite var

...med såintekom jagfaktiskt och det överens-
folkhögsko-vid andrastuderapåockså definns attDet provatsom

förgymnasielinjer hoppattreåriga attpåbörjatellertidigare,lor avmen
deltillhar dearbetsmarknadenErfarenheter storfungerat.det inte av
delberedskapsjobb. Enungdomslag ellerungdomspraktik,fått genom

ströjobb.olikahaftbageri ellerstädjobb, jobbathaftocksåhar
därefterhar90-talet ochbörjanigångarbetslösa någonblevMånga av

dentidunder långsjukdomAllvarlig görflera år. attarbetslösagått
riskeraranställningfasthaft permanentdessförinnan attaldrig ensom

arbetsmarknaden.utanförställas
frånde kommerungdomardessafleraför är attGemensamt ar-av

bådaellerinvandrare. Enagenerationensandraochbetarklass är
Finland,övrigaeller Europafrån Nordeninvandrareföräldrarna är -

släktennationaliteter ifleraharSomligaTyskland.Spanien,Ryssland,
invandra-kommit till landetgenerationertidigareocksåatt somgenom
familjer.splittradefrånde kommeruttryckklartFlertalet attgerre.

flestaDesig finska bättre.för lärablandskolangår påNågon annat att
färgmedspråksvenska derasmodersmåltvåemellertid inte ärhar av-

Göteborg. DetStockholm ochexempelvisvuxitdialekten där de upp,
i skolanhemspråksundervisningenviktigt medinte snararemanvar -

invandradedenmycketkunnasig inteNågonskämdes. säger av
välord, detfulaord bara ärfåspråk, någraförälderns mestmen-

hafthaintemed något undantagverkarkan.alla Desåntnästan som
hemland. Detföräldems/föräldramaskontakt medmycketsärskilt

utsatthetalkoholmissbruk,hemmiljödåliguttryckligenberättas om -
sambandiindirektocksåHemforhållandena berörsoch försummelse.

studietradition:skola ochmed
.
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domI här lite högre samhällsklassema, där finns studietradition änmer
det kanske i våra hem och kanskegör fler har kunnat sig domtasom an-

efter skolan och hela den sociala biten där med. jagpersonerna Jag menar-
inte klassens geni, långt därifrån och jag fick väl kanske inte alltidvar -

den hjälp jag behövde jag gick i skolan,när och jag hade inga betyg att
komma med. Inte chans. Men det kanske inte beror jag dålig ien att var
skolan direkt. Det väl jag helt oengageradatt och inte brydde migvar var

nånting. Jag aldrig där den sistanästan tiden.om var

Studier har alltså inte varit någonting självklart tidigare, görmen nu
folkhögskolan särskilt värdefull någon uttrycker det:som

Vi behöver folkhögskolan, har kämpat lite med olika sakersom som
innan och det kanske vanligtsagt förekommandeär för folkhögskole-en- gelev. Det har inte varit spikrakt spår gymnasie högskola och så jobba,- -jobba, jobba det har varit både det ochutan det andra vägen.ena

På skolorna pågick kurs for förståndshandikappade. hadeen Deav en
sina klassrum mitt i skolan biblioteketnära och elevernas cafeteria.
Somliga mycket alertaär och diskussionsvilliga, de samhäll-när
skunskapslektionen nyhetsprogram och diskuterarett aktuellaser
händelser. Andra har inte lika lätt uttrycka sig och verkaratt också mer
blyga och tillbakadragna. Datorn i denna hjälpmedel ochettvar grupp
verktyg eleverna fick använda mycket i arbetet, bland försom annat att
redovisa vad de tagit reda på olika länder. Flera uppenbartom var
stolta de små skrifteröver de kunde presentera.som

Kurser denna karaktär bekostas ofta utanför de ordinarie ansla-av
de öronmärkta pengar utgår för dessa elevergen i formgenom som

K-anslag och förstärkningsbidrag för handikappade.av Bland annat av
denna anledning har vi inte gjort några intervjuer med elever på sådana
kurser.

Många landstingsskolor bygdeskolor79är och del bygder ären mer
invandrartäta andra. Påän del lever idag mångaorter andraen genera-
tionens invandrare födda ochär här i landet. delEnsom uppvuxna av
dem har andra handikapp främst språkliga/kulturellaän desom nyan-
lända invandrarna, vilket redan berörts. Man kan ändå mångaanta att
har fått vissa erfarenheter liknande slag, de födda ochärav som som
helt eller delvis i land. På andraett finns fåannat elleruppvuxna orter

inga invandrarenästan och därmed heller inte folkhögskolan.på

79Även rörelseskoloma rekryterar del sina elever istor närområdet.en av
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nyli-bådeinvandrarefinns mångalandstingsskolomaVid en av -
sittdelenbott och arbetatanlända och många större vuxnaavsomgen

ochvarje klasselever ifärgadefinnsliv i Sverige. nästanDet av-
fler dessamångadraskan slutsatsen änelevkatalogeni attnamnen

härallt finnsFramförland.till någotanknytninghar annatpersoner
invandraresig tillskolan vänder äreftersomFinlandmånga från som

i bygden.förankrade
finnsäldre.prioritering HärklarskolanrekryteringenVid gör aven

gymnasiebehörig-ellergrundskole-allmän linjetvåspråkig gersomen
medde svårti Sverige hararbetat längebott ochmångahet. Trots att

harlågutbildade.formellt Dedesamtidigtsvenska språket, ärsom
omkringhaft sina landsmändespråket eftersomlära sigaldrig behövt

gick iflertaletförflutit sedantid har ocksålångsig på fabriken. En
harallmännadär läserpreparandkursskolan. ämnen startatsEn man

invandrare°°3° ochförläst SvenskaAlla skall hainvandrare.för nya
variationer i Dennadetspråket hjälpligt,klara är stora gruppen.men

AllaSverige så länge.inte varit iinvandraresig tillkurs vänder som
tänktsvåmttaladesvensk Kursenför är atthar exotiska och namn.en
intresse-de blirallmän linje förstudier påför fortsattaförbereda som

detta.rade och klarar av
förankradetillvänder sig alltsåskolorLandstingets ärsomgrupper

Även till dehöräldre. invandraredeprioriterari bygden, och ärsom
verksamheten,socialtvilarprioriteras. Det överpatosettgrupper som

i övrigt.verksamhethuvudmannensmedvilket överensäven stämmer

invandrarehandikappade ochStiftelser -

ioch kananonymahuvudmän till detStiftelserna yttreär mersom
ideologisktkarakterisera och änvissa fall svårare att grupperavara

hatorde skolornapolitiskt tillsatta såandra. styrelserna rättDå är
Är bakomrörelsedet någonlandstingsskoloma.mycket likheter med

Är detidémässiga.står för detdet släktskapetså torde det ensomvara
skolansigkan tänkaförening intresseorganisation såeller attmanen

organisations intressen.ideologiskt för respektivestår
utpräglad han-stiftelseskolor vi besökt har haft någondeIngen av

har FolkuniversitetetVid den skoladikappverksamhet. somsom
invand-handikappad däremot mångahuvudman, träffade vi ingen men

medstyrelse harhar politiskt tillsattstiftelseskolaDenrare. som

80 fortsättningsvisförkortas SFI.Svenska för invandrare -
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hänvisning till ovanstående mycketrätt med beskrivningengemensamt
landstingsskolorna i föregående avsnitt. Skolan försöker tillmötesgåav

med såväl fysiska psykiska handikapp. blandHärgrupper som ges
allmän kurs för förståndshandikappade,annat vilka också kan haen

fysiska handikapp. Målsättningen med kursen försöka skapaär att
möjligheter för elevernas personliga utveckling och kunskaperge som
behövs i det dagliga livet. Vid enstaka kort samtal medett en av
eleverna framgick hur det påskpynt hon gjort precis det honsom var
ansåg behövas i sin lägenhet.

På den här aktuella stiftelseskolan vanligtvis ocksåtar emotman en
eller två före detta missbrukare med väldokumenterad drogfrihet. En

de intervjuade eleverna har varit narkoman i tio år försökerochav r.u
skapa sig liv. harHan sökt sig till folkhögskolansett nytt allmänna
linje för så småningom kunna gå vidare till skolansatt naturguideut-
bildning.

jag harJa, tillhört dom eftersom jag ställde mig utanför samhället.svaga
harJag fått chans börja Det tycker jag ja,att jag inteär... ären om.

otacksam för den chansen. Jag inte hur det kommer sig det in-vet ärom
byggt, det har alltid legat mig och fiskanära och gå i sko-attmen utevara

och plocka och bär och -jag mår bra jag igen när ärsvamp naturen.

På de stiftelseägda skolorna fanns endast några få eleveren av som,
enligt vad berättar, kunde ha invandrarbakgrund. Vidantasnamnen en

de andra däremot hälften invandrare,än och antalet sökandeav var mer
med invandrarbakgrund ökar. Inför nästkommande läsår kommentera-
de lärarna det med vi drunknar i ansökningar, ochatten av nästan
inga svenskar. lätt...Inte

invandrartätasteDen våra undersökta skolor stiftelseskc-ärav som
till det kanske inte lika ideologiskyttre flera våra andrasom av

skolor. Skolan lokaliserad till fyra olikaär ställen, utgörsettvarav av
före detta kontorslokaler. innebärDet tämligenatt ärrummen, som
små, dåligt anpassadeär för bedriva skolverksamhetatt På skolai
pågår dessutom vävkurs med för vävstolar och specielutrymmeen en
fárgavdelning, där alla hemfärgas på plats. kursenDen hargarner gott
anseende och lockar till sig lärare från andra vävutbildningar. Pi
skolan finns också utbildning i drama, bild, sång ochteater, teater som
i likhet med vävkursen, från tidigareär då skolanett löd underarv et

huvudmannaskap.annat Det går dock inga invandrare på någon av
dessa kurser, och vi gjorde intervjuer med så enbart invandragott som

vid denna skola.re
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ochhandikappadeArbetarrörelsen/Nykterhetsrörelsen -
invandrare

allvarligamedeleverfinns ingafolkhögskolaVid arbetarrörelsens
förutsättningarnafysiskadeorsakfysiska handikapp. En sägs attvara

skolbygg-handikappade eleverinte lockarvid skolan troligen även om
pågåendemedrörelsehindrade. Ingafornaden anpassadär personer

fåfordrogfriskatill skolan,välkomnadrogproblem attär varaman
lite speciell i kamraternas ögonochbörja. finnsDet ärsomen annan

begynnande ellerdel elever harändå.accepterade Enblirmen
tidigtungdomar såockså gällakanarbetsskador.konstaterade Det som

i in-sönderryggen gåttnågonExempelvis berättari 20-årsåldem. att
nödvändig. Kurseryrke därföromskolning tilldustrin, och ärannatatt

kännaförbra alternativsomligavid folkhögskola attettsomanses av
framtiden.igäller studiersig för" detnär

dekandyslexicenter. Härhöstterminen 1994Skolan startade ett
hjälpfåmed läsa och skrivaproblemhar särskilt extraattstorasom

genomgåskolanfick alla elever påoch stöd. Vid ettstarten centretav
menadedyslexi och någonantal visade påFör atttestentest. ett ompar

hjälpen blivitså hadehade tidigare ännu större.centret startat

det visardyslexicentret. Ochgår pååtta styckenviJag äratttror uppesom
for -jagmaximalt stödvi behöverochvi attäratt svag grupp,en

Viklass. harnågon i minkanskejag har det mycket lättare än annanmenar
jobbigtdet väldigtfaktiskt haren som

just denna handikappgruppskola påarbetarrörelsensAtt satsar synes
forarbetarrörelsen stården kultur- och kunskapssynmedstämma som

ochtaladeförmedlas via detden kunskapnämligen vikten somav-
boken traditionellt förFolkbildningen har ocksåskrivna ordet via-

for samhällsforändring,folkrörelsema varit instrument sätt attettett ge
fostran. svenska,Kunskaper i exempelvisfolket demokratisk sam-

tidigtmatematik något ansågshällskunskap och störstaavsom varavar

31 står iWalden kallar detta bokenJfr Waldén, Louise, s. 141994 att
i jordbruketkultur. handens arbetare, förstfor boklighetens Detcentrum var
efter-behövde bildas med bokens hjälp.och sedan i industrin, Mansom

stå ifickinte ägde och den bokliga kunskapensträvade den kunskap som man
Denoch studieforbunden startades.förgrunden de första folkhögskolomanär

självklarsjälv kunskap, värdesattes inte: denkunskap ägde, handens varman
debokliga bildningen svåråtkomlig for18. Under 1800-talet den somvar

inte tillhörde de bildade klasserna.
82 Alvar, 1995.Se Svensson,t.ex.
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vikt för få aktiva och samhällsmedborgare.engageradeatt
Så alla svenska på arbetarrörelsensgott folkhögskola.utsom ser

Flertalet bär också svenska Skolan genomför varje år enstakanamn.
kurser för invandrare för vilka K-anslag utgår. liksomDessa andraår
särskilda kurser för vilka speciella medel erhålles, inte lokaliserade till
skolan i andra lokaler på andrautan orter.ges

skolanAtt har fåså invandrare på de allmänna kurserna förklaras av
rektor bero på skolan tradition inte haft många invandrareatt av -
kanske sitt geografiska läge kanske också därför så fågenom attmen-
invandrare gått där och just den anledningen inte heller rekommen-av
derat skolan till andra. alternativEn förklaring skulle kanske kunna

rekryteringen sker i samarbeteatt med huvudmannens organisa-vara
tioner och invandrare kanske inte så aktivaatt just i dessaår Många

till skolan har varit eller mindreantas aktiva i fackförenings-som mer
rörelsen och får ofta stipendier för sina studier sina fackligagenom
organisationer gällerDet också den skolans få invandrareav som
intervjuades.

Vid nykterhetsrörelsens skola består de prioriterade grupperna av
människor har haft problem med alkohol och narkotika. Skolansom
samarbetar med rörelsens behandlingshem, och det finns också filialen
för de jobbar där. När någon färdigbehandladär har denne ocksåsom

Ävenmöjlighet börja på skolan.att har eller har haftpersoner som
andra sociala problem prioriterade, detär kan handla någonom som
kommit kantpå med kompisar i arbetslivet eller i bostadsområdet och
därför rektor behöver skapasäger sig plattform stå på.som atten ny
Bland de elever vi intervjuade finns inga kategoriseratssom som som
handikappade. Kanske gjorde slumpen vi inte råkade träffa någonatt

haft dessa problem eller så dettyper så de inter-som attav var som-
vjuades inte såg någon anledning berätta detta. Vi ställde ingaatt om
uttryckliga frågor för någon haftutröna just dessaatt typerom av
svårigheter.

33 A.a. 131 Svensson utifrån sin undersökning i olika studieför-menar
bund det dominerande perspektivetatt på folkbildning inom ABF är sam-
hällsinriktat och kollektivt. finnsDet också tydliga uttryck för individrela-en
terad på bildning. När talar människors personligasyn utvecklingman ärom
detta dock ofta kopplat till individens samhällsroll medborgarbildning.
84 ÄldreVid rekryteringen prioriteras 1 med arbetslivs- och organisations-:
erfarenhet 2 Yngre med Äldrearbetslivs- och organisationserfarenhet 3 utan
organisationserfarenhet.
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skolanykterhetsrörelsens ärvidfemtedel elevernaUngefär aven
invandrare.studierektorenligt skolans

eller jagdomdå smälterdärförganska bravarittyckt detVi har attatt -
valmedvetethar varit liksomdetsmåinte ettdå bildar dom öar attmenar -

detta.försöktdär vi medvetet styra

de klararförspråktestgenomgåfår attVarje invandrare attett se
innanpåbyggnads-SFIochgrund-SFIlästmåste haundervisningen. De

kanskeviväl nåntingdetFörlinjen.allmännafår börja påde somvar
föll ifrån."vi domsågoch dåfrån börjangjordeinte att

sambandiuppdragsutbildningskolanstartade80-taletmittenI av
flyktingar.iranskasig förbestämde emotmed kommunen att taatt

det...till skolan.söker sig äriranierdet mångaOckså är somnu
kanskeochhäriranier borandradom kännertraditionsäkert att somav

till dennaaktivtsig inte ävenvänderhär. Skolanhar gått omgrupp,
lättarekanomedvetetkanskedet attstudierektor också att varamenar

och deniranierlärt kännaunder årendärför deiranska elever attta
iranska kulturen.

lärarnavilket någonlinje,allmängår påinvandrarnaflestaDe av
iranier,rekryterar många änskolanmedsambandisätter att som mer

universitetsstudier.högskole- ochinriktade påuppfattasandra vara
inriktadintellektuellt änkarakteriseras ocksåSkolan mersom

ochskolanbakomNykterhetsrörelsen stårfolkhögskolor.flertalet
medmycketjobbadedårörelseintellektuellhistoriskt det manvar en

inriktadocksåkulturen. Skolanoch attlitteraturen, konsten är ge
bidrahögskolauniversitet ochtillNärheten sägsformell kompetens.

villfolkhögskolors eleverandrautsträckningtill eleverna i änstörreatt
plugghästamadet inteutbildning,skaffa sig längre äräven somomen

folkhögskolan.sig tillbrukar söka
verksamhe-ordinariei denintegreradeinvandrarealltsåSkolan har

detsåverkar ocksålinjerna. ärallmänna Detspeciellt på de attten vara
förkanske justtill skolansöker siginvandrargruppsärskild somen -

dessasyftenmed de mål ochskolans profil överensstämmeratt som
studier.med sinainvandrarelever har

och invandrarehandikappadeVäckelserörelsen -

handikap-kurser förspecialiserat sig påharVäckelserörelsens skolor
Afatikeribland döva.hörselskador,och ärpade med annanensyn-

Även dockhandikappmed andraelevererbjuds kurser. tassomgrupp
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och går på olika linjer. Många kurseremot handlar återerövraattom
språket i dess olika former utifrån varje deltagares förmåga. För döva
kan det handla med hjälp teckenspråketatt och tekniska hjälp-om av
medel kommunicera och använda språket på olika sätt.

Vid väckelserörelsens skolor rektorpoängterar kommuni-en av att
kation huvudord förär den verksamhetett bedrivs. På skolan finnssom

linje för teckenspråk och linje för dem vill blien teckenspråks-en som
tolkar. De går dessa utbildningar inte döva självaär skall i sinsom utan
verksamhet hjälpa andra, det alltså yrkesinriktadeär kurser. Ibland ges
också kortkurser för dem blivit döva i ålder.som vuxen

Huvudordet kommunikation gäller också den utbildning som an-
ordnas särskilt för handikappade. Skolan anordnar ettårig datakurs,en
till vilken elever med olika slags funktionshinder in. En elevernatas av

i fyrtioårsåldernär har afasi efter hjärnblödningsom fyra år tidigareen
och sin praktikperiodgör skolan. Studierna inne på andranu är
terminen och flertalet olikaär andra arbetsplatserute och singör
praktik, kvar på skolan.ett är Läkarna det kommersägerpar att att ta
ytterligare några år bli återställd. denFöratt drabbade känns det som
mödosamma år. Hjärnblödningen föregicks för denna rörligtettman av
arbete buss- och långtradarchaufför under många år. bestårsom Nu
arbetet återerövra språket ochatt sig gåtränaatt stöd. Underav utan
intervjun blir det ibland uppenbart hur stressande det inte få framär att
det han vill ha likhetl med de flestasagt. på de allmänna linjerna är
också utbildningsnivån låg enbart 9-årig grundskola så därför detär- -
också utbildningsmässigt mycket hämta igen. Detatt med andra ordtar
många år komma igen.att

Även på skolans andra linjer finns handikappade elever, bland dem
blev synskadad i tioårsåldern och levten med sittsom handikapp isom

20-tal år. Under föregåendeett läsår påbörjades studierna skolan
studier på datalinjen och har därefter fortsattgenom på estetiska linjen.

Studiearbetet går ut sätta musikalatt eller pjäs från börjanupp en
till slut inläsning och drama, kläder och rekvisita arbetar- gruppen-
med allt själva. Skolan har ordnat personlig assistent fungeraren som

extra öga i arbetetett eftersom synskadansom har medfört endastatt
ledsyn finns kvar. Assistenten också förtrogenär med utbildningen
eftersom hon tidigare gått linje skolan.samma

Den kvinna det här handlar blev i likhetunga med mångasom om
andra i vår undersökning arbetslös i början 90-talet, i hennes fall iav
samband med byte bostadsort. Efter arbetsmarknadsutbildningav en

slutade 1991 blev hon åter arbetslös tills honsom började på folkhög-
skolan 1993. Hon har tidigare haft många olika arbeten inom vården



Kapitel 8 85SOU 1996:75

likhetriksförbund ISynskadadesbibliotek,fritids,och dagis, mm.
inomarbetatfolkhögskoleelever har honkvinnligaandramed många

intedärmed i hennes ögonArbetsmarknadensektorn.offentliga ser
ochöverallt ävennedskärningardå görsdagens lägeisärskilt ljus ut

ochvårdskolanhongrundskolan gickEfterarbetslösa.blirfullt friska
till deintealltsåundersköterska/mentalsköterska och hörutbildadär
Olikagymnasiekompetens.3-årigsaknarhonutbildade,lägst även om

söktdärefterdekick såendemharsomliga attkortkurser gettsäger
blandfyrtioårsåldem,ikvinnalinjen. Enallmännavidare till den som

vårdbiträ-arbetesig från sittarbetsskadagrundpå somannat sa uppav
kompetenshöjandemed ämnen.sexton-veckors kurshamnade påde, en

påhopparädd förfaktisktjagkan jag attdet såOch innan säga att var
medkvinnaår. dennamånga Förhar lästjag inteeftersomskolaen

utbildningfolkhögskolans sätt attsig,bakom ettfolkskolaåttaårig är
effek-andrasjälv harhenneenligtbär. ävenMenvägamapröva om

uppnåtts.utbildningenter av
får till-det viktigaste. Attsjälv.inför mig Detfått kunskap ärharJag man

mångahörblivit påverkad.har Jaghela jagsjälvförtroendetbaka som-
jagfor detståifrån. OchVågarförändrad.blivit såjag har sägasäger att

säger.

handikappadeÄven utbildningar föranordnarskolorväckelserörelsens
Funktionshindrade harprofil i övrigt.skolansmedstämmer ensom

förmeningsfulltdet påförsöker ordna sättskolan ochplats på ettman
detdärställenoch på andramatsalenutbildning.går Idem som en
tidfår dedärfår de praktisera,därklarasysslor lättafinns är att avsom

folkhögskolanfilosofiRektorsinsats. äroch attgöraattutrymme en
minisamhälle.skall ettvara

skulle baradettycker jagfeldetolyckligtdetOch då är rentär om-
människorallahär finnshärmänniskor nästanfinnas utangrupp aven -

samhället.vanligai detfinns utesom

handikap-medi kontaktaldrig varitharoch äldrebådeMånga yngre
möjlig-skapauppgift för skolandärförpade och det attstorensomses

kontakt.heter sådantill
Även regionala skillna-uppvisar liknandeskolorväckelserörelsens

påinvandraregäller andeldethuvudmännens,övrigader de närsom
ochfå derasinvandrarnaskolaskolan. Vid namnvara avsynesen

muslimerdock det finnsframkomintervjuernadöma.utseende I attatt
lun-de intevisst tumult dåorsakatockså hadevid skolan, ettsom

undervis-iproblemdettycktechen vid ramadan. Lärarna att ettvar



86 Kapitel 8 SOU 1996:75

ningen, eftersom eleverna i fråga blev de inte undertrötta dagen.när
Vid skola finns, i likhet med många andra, invandrar-en annan en

linje finansieras med särskilda medel, och inte lokaliseradsom ärsom
till skolan belägen två mil därifrån.utan nästan Invandrarlinjen förär
vissa startpunkten för längre behörighetsgivande utbildningen annan

folkhögskolanpå eller kanske Komvux. På skolan finns också invand-
i den ordinarie verksamheten främst de allmänna linjerna.rare I-

vilken årskurs invandrareleven ska börja, bedöms i varje enskilt fall
och beror bland på den tidigare utbildningenannat i hemlandet. På
skolan finns invandrare kommit hit flyktingar från krig försom som
bara några år sedan också invandrare kommit från Finlandmen som-
för Äldrearbeta och varit häratt 15-20 år. från de nordiskasom
länderna har ofta sin skoltid långt bakom sig och då endast sjuårig
folkskola. Yngre utomnordiska och utomeuropeiska invandrare kan å
sin sida ha motsvarande två eller år gymnasium i sitt hemlandtre -

kommer ändå till korta här, eftersom de inte kan språket ochmen inte
känner den svenska kulturen.

Vid intervjuerna förefaller det det inte bara tiden för vistel-ärsom
i landet hur bra lärtavgör sig svenska. Vidsen ytligtsom ettman

betraktande verkar det den varit här bara fyra år kan klarasom om som
språket nästintill lika bra den varit här i 20 år. Ellernästan ärsom som
det också så bra språkligt uttal förvillaratt ett så lyssnarenatt tror att
språkförrnågan även ordförråd och ordförståelse bättre denär än är -
och i andra fall kanske rikt latent ordförrådatt ett inte gör attmen en

kommer till sin på grundrätt uttalperson delsämre En deettav av
intervjuade invandrarna förefaller mycket måna rätt ochattom svara
vad de intervjuaren vill höra.tror att

Bland skolans lärare finns internationell erfarenhet hos somliga som
har varit utsända rörelsen och arbetat i utvecklingsländer. Dettaav
tycks för övrigt inte helt ovanligt inom folkhögskolevärlden. Detvara
förefaller allmänt det finnsrent humanistiskt förhållnings-ettsom om

på skolan,sätt vilket också inbegriper invandrarna och deras utbild-
ning. Huvudmannens profil och skolans verksamhet för invandrare

härstämmer även medöverens varandra.

Övriga rörelser/Idrottsrörelsen handikappade och-
invandrare

Idrottsrörelsen kan på olika sätt modern folkrörelse. Idrotts-ses som en
verksamheten samlar många människor i hela landet och får också



Kapitel 8 87SOU 1996:75

relativtgällerbidrag. idrottsfolkhögskolaVid vårstatliga enstora
förbidragetutbildningsplatser, medanstatsbidragetandel extrastor av

verksamheten finnsHärförhållande tilliganska litethandikapp är
nordiskmedidrottsledarlinjefritidsledarutbildning,idrotts- och en

hälsopedagog.utbildning tillnystartadtämligeninriktning och en
påinriktningenvid skolanutbildningarna ärde olikaförGemensamt

livsbetingelser,hälsa ochfinns påhelhetssyndenledarskap samt som
inriktningElitidrottensinslag.viktigt motkroppsrörelsendär utgör ett

förförmåntillavstånd ifrånskolanutslagningochprestationer tar
inslagmedkroppskulturbredareanammandetochupplevelsen avav en

aerobicschi,rytmik, tai etc.yoga,
Rektorskolan.eleverrullstolsbundnafanns tvåVid besökvårt
skolantillprioriteraderekryteringenkonstaterade dock att grupperav

130intagelever ochsöktal 800Medinte så ettruntettstor.var
vissFörkunskapskravetemellan.väljaeleverfinns många att

eftergymna-utbildningarnavissaochledarskap ärerfarenhet att avav
visstmedförseddasökande i sigdetill ettsiala, bidrar också äratt

ordandrabetyder medskolan.på Detkapital, de attkulturellt när tas
blick påbesök. Enfallet vid vårtvilketsällsynta,invandrare är var

svenskauteslutandedet tycks,visar på,klasslistorna nästan namn,som
relativtelevernade flestadessutom äratt unga.

befinnerde människorfolkbildningsmässiga däremotMer är som
rektor. Detuppdragsutbildning, enligt ärköptskolan isig på en

städerskan,tillfrån direktörenpositioner, alltolikamänniskor med
påi sina arbeten ellerslitit sig sättolika anledningar annatutsom av

byggade kanför lära sig hurdesin hälsa.misskött Här möts att upp
dessutomerfarenheter ochoch utbytermatlagsin hälsa, de bildar sägs

aktiva människorochhauppiggade runtbli allmänt att om-ungaav
förstå-fåidrottsledama skablivandede störrekring Tankensig. är att

iska arbeta med,de mötasmänniskorelse för attde genomsenaresom
skolan.påandra lokalertränings- och

folkhögskolekulturenoch8.2 Eleverna

hurmening, dvs.antropologiskallmänanvänds iOm kultur meren
många elever detfolkhögskolan, beskriverlivet levs på storensom

Blandningenfolkhögskolan.börja studera män-omställning att av

85 Bilaga 234.Micheletti, Michelle, 1994 75, 4Se t.ex. s.
86 26-28.1993/94, Bilaga 2VerksamhetenFBR, s.
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niskor, åldrar och erfarenheter, i sig uppskattas, innebär ocksåsom
påfrestningar. Många, framför allt på de allmänna linjerna, kommer till
skolan med negativa studieerfarenheter i bagaget och förväntning-med

få studierna i takt de klararatt ta Samtidigt finns detar en som av.
andra elever det går alltför långsamt och undervis-att attsom menar
ningen flummig. Att för sinaär studier och sitt lärandeta utanansvar

sig piska eller morot uppfattas många svårt.vare av som
kanDet också socialt omvälvande komma till folkhög-attvara

skolan. delEn varit arbetslösa länge, eller sjukskrivna undersom en
längre period, beskriver hur de varit i total avsaknad socialanästan av
kontakter. Det kan då kännas besvärande behöva med såatt samsas
många andra individer under tak.samma

förJaa, mig blev det väldig omställning för jag hemma detnär är ären
bara jag jag bara själv dag och dag och komma tillär ut att ettsen-
sånt här ställe där det sitter gamla i alla hörn och vrår det kantanter vara-
väldigt jobbigt framåt eftenniddan.

Den sociala kontroll finns på skolan står i kontrast till detsom ensam-
kanske osynliga liv levt innan började på skolan. För denma man man

lever står utanför arbetslivet och kanske andraäven utansom ensam,
slags sociala åtaganden så inte särskilt många tillfällen tillges-
bekräftelse och feedback denom egna personen.

bo folkhögskolansAtt på internat beskrivs många socialav som en
anpassningsprocess tuff ochså hård skolning i leva medrätt atten-
andra. samverka,Att hänsyn och sig till människor inteta anpassa man
valt och knappast aktivt skulle ha sökt sig till, medverkar oftasom man
till upplever sig människa och få förståelseatt förväxa störreman som
andra.

harJag blivit mycket diplomatisk jag och mycket ärlig. Dettror ärmer mer
svårt här kan inte omkring i 30 veckor och låtsas attman som man-
tycker folk inte det. här krävsUtan detgör nån slags ärlighet.om om man

harDet jag lärt mig, det har jag. Man har aldrig riktigt haft behov detav
tidigare for hemma behöver bara låta bli umgås med dom inteattman man
gillar. måsteHär jag umgås med alla hela tiden och då krävs det ärlighet.-

En sida detta kan del uttrycker det,attannan av vara man, som en
plötsligt måste börja agera amatörpsykolog för kamrater mårsom
dåligt. Att för kamrater kanske har alkoholproblemta elleransvar som
liknande kan kännas svårt och alltför ansvarsfullt. Också elever ärsom
drabbade svårigheter det någonting de bär medoavsett ärav om som-
sig i sin historia eller någonting händer under tiden skolanom -
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detfinns tillräcklig kompetens på skolan,det inte alltid närattmenar
socialaproblem. övrigt godapsykologiska och sociala Lärarnas igäller

får ställatill, de också iblanddå inte räckakompetens när uppanses
amatörpsykologer.som

sina eleverinvandrare uppfattas oftarekryterarskolorDe avsom
iläggs mång-värde. innebördmångkulturellt Denförmedla ett som

flera andraskolan bidrar tillinvandrare påkulturell många attär att
utländskakan också finnasskolan. Detsvenska hörs påspråk än

U-landsbod meddel skolor finnsVidi kiosken.specialiteter enen
biståndsengagemang.någon formskolorna harfrån länder där avvaror

tillfällepositivt fådet mötahävdassvenska elever attBland är attatt
möjligade inteandra länderfrånmänniskor möten voresom menar-

invandrare,förr talat med någonaldrigkanskenågon Deannanstans.
på Attde endast sågsskulle detde knappast stan.och göratror att om

uppfattasinvandrarehögtidsdagar med sinafirar olikavissa skolor
länder.andralever idel hurliksomberikande,också taatt manavsom

finnskulturskolans förmedlinggällerspecifiktdetNär enavmer
uppenbartfolkhögskolan såinställning tillpositiv satsarutbredd att

ochschematestetiska påkultur, bådemycket på ämnen genomgenom
poesiafton,kulturkvällar,i formolika kulturevenemang enenav

olikamåndagsfilmenLellerförfattarbesöklunchkonsert, ett genom
tavlori formeller med konstenutövande konstnärermedmöten av

sinastoltasällan elevernatraditionella klassikerna. Inte övereller ärde
de kanochböcker uppskattaspåTillgångenbibliotek på skolan. att

konstaterar kulturvill. Någondetill biblioteket är:attnär

bibliotekochsigegentligen klararkryddan i tillvaron teaterutanman
ändå.roligare levalite lättare ochlivetdetdet attgörär sommen-

Bourdieu87 domine-hoskonstateratinför finkulturenvördnadDen som
folkhögskoleelever. Attblandfinns också vårasamhälletrade igrupper

tidigare,sig påinte alls förståttför sådant attfå ögonen mansomupp
ochupptäcka tavlor, gå påbörjatidigare,andra filmer teaterän att sese
mångakulturens betydelseexempel påkanvad biblioteket är somge,

mästerverk ochtill upptäckaha hjälptSkolanvittnar sägs attom.
medestetiska linjergår pådikter själva. Devissa börjat skrivahar som

konsthantverkmusik, konst ellerolika inriktningar teater, menarsom
intresseområde, vilketspecifikt inom sittutvecklar sigde egetatt

viduppståroch utvecklande. Besvikelseinspirerandeuppfattas särskilt
larmadebiblioteket ochoch låstaskolans lokalerden skola, där även är

87 Broady, Donald,l985.
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efter viss tid på kvällen. Det inte lika fritt på andraär ställenen som
de känner till där eleverna har nyckel och tillgång tillsom egen-

exempelvis musikrum, datarum och fotolabb alla tider dygnet.på
Idrottsfolkhögskolans elever tycks kallsinniga till kultur,vara mera

de har idrotten, varför biblioteket och andra kulturella evenemang
får stå tillbaka.

Handikappade och kultur

Något för flertalet elever verkar viktigt, kanske särskiltsom vara men
för handikappade, folkhögskolan förmedlar alla människors likaär att
värde. Det ibland leda till ökad förståelse för jag jag och dusägs äratt

du eller det känns så fruktansvärt familjärt här vilketär medatt -
det finns vanlig hyfs och öppenhet och tankeatt attmenas mer omen

snälla varandra, vad vanligt vid andra skolor.änmot ärvara mer som
Något också framhålls från skolans sida försökerär attsom man

ingjuta imod och eleverna ökat självförtroende. Eleverna uppmunt-ge
inför vilket kan upplevas svårt.att prata störreras en grupp, som

Möjligheter också sin förmåga på andra oprövadeatt testa sätt sägs
bidra till självkänslan ökar.att

mitt liv har jagI alltid fått höra kan inte och kan inteatt göraman man
så inte har varitJag intresseradgöra när och musikteaterman ser. av

och bild och form så då sökte jag och så då fick jag beskeddå attom-
jag kom och då fick jag jätteångest. det lösteMen sig ganska bra redan
från början eftersom jag då hade gått här år så visste dom lite grandett-

mig och hur jag fungerade och så det har funkat jättebra.om -

Invandrare och kultur

Om många de svenska eleverna i första hand associerar kultur tillav
musik, konst, litteratur och liknande, så lägger invandrarelever-teater,

tonvikt vid kulturens betydelsestörre olika leva. Detsätt attna som
kan drivkraft få veta så mycket möjligt min kulturattvara en som om
och min bakgrund den svenska historien inte min. Kultur förär-
invandrareleven betyder man olika och det märks mycket,äratt som
någon den invandrartäta skolan.säger

Särskilt den invandrartäta skolans elever beskriver dehur kulturella
skillnaderna skapar rädsla mellan olika det kanskeävengrupper, om
inte så, någon Samtliga beskriver också hur rädslanut säger.ser som

de söker sig till singör kurder föratt sig, iranier för sigegen grupp,
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och för för då sig inte ensam. Likadant isvenskar sig, känner såman
förenar. Fast alla sig svenska,klassen, där det språket vill läraär som

beskrivssvenska. förvisso, härinte Det görpratarmen man menman
ensamhet,inte bara handlar rädsla ochockså gruppbildningenatt om

där detkan vistas i miljö,också hur dettröttsamt attutan vara enom
inte förstår. kan dessutomtalas olika språk, Detmånga när vara:man

jag varfor.sig svensk, inte Det...jobbigt försöka känna ärvetatt som men
det förinte svensk.for Jag är attvetär tror attvet attatt manmanman man

tillhör något annat.

beskrivskontakt med svenskar,fåSamtidigt det svårtsägs att somvara
hon bottde årkvinna berättar underointresserade.stela och En attsom

till henneseller hejsig lettsvenskhär har aldrig någon sagtmotvare
bam.

skolan för-invandraresådantfinns ocksåDet poängterar attsom
tillrelaterasoch kanövriga eleverskiljer sig frånmedlar somsom

sig hur detfår/måste läraexempelvis deutanförskapinvandrares att-
medumgåsblandfungerar,svenska samhället annat att svens-genom

detpositivt, kandet uppfattasutsträckning Närkar i änstörre annars.
negativai utsträckning. Ianvända språketvågarleda till störreatt man

svenskarutanförskapet,förstärkaocksåfall kan det attgenom
kultur.sig invandrarnaslära någotinte förväntasmotsvarande sätt om

folkhög-sig få studiernainvandrare tyckerdet gäller vadNär ut av
anpassning:iskolan, uttrycker de sigså termer av

fårandra länder det bramänniskor frånmed andrakontakt är att man-
i Sverigelever här eller borsigalla. kan läraMan närveta manom --

exempel ändradom jag kan tillmåste på gör,sättgöra samma somman
mig och likadant.göra

Även tid -tillunder mycket långhar bott härinvandrarenordiska som
invandrarehela sitt livdeoch med åri 25 ärpoängterarän attmer -

hur längeöverallt spelar ingen rollsamhället ochdet märker iman -
landet.varit iman

också:finnsMotsatsen

gjort riktigt-invandrare det har jag aldrigdet känner jag intenäe, som -
job-börjat jobba jobba ochliksom kommit hit och ochdärför harman

ba...

detarbetet, det tycksi samband medAcceptansen ärsätts omsom
Andrabetraktas invandrare eller inte.arbetet avgör man somsom om

ganskade adopterade kan hagenerationens invandrare och ärsom
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skiftande erfarenheter någon sig invandra-attmenar om man ser som-
eller svensk det handlar mycket hur smält i samhälletre om man-

och utifrån vad kompisarna tycker.
Ett perspektiv för tolkning skillnaderna mellan svenskaannat av

och invandrade elevers kulturpå och frågor har med kultur attsyn som
skulle kunna språkligt. vissagöra, I andra språk exempelvisvara som

persiskan inte kulturbegreppets olika svenskaär betydelser förenade i
begrepp. Detta torde kunna färga samtal med någon frånett ett ärsom

svenskaÅgIran samtalet sker påäven om
En del andra generationens invandrare uttryck intresseettav ger

för sina i land. betonar,De liksom de själva in-rötter ett annat som
vandrat, den bredare antropologiska betydelsen kultur och vadav
skolan förmedlar i detta avseende. För någon det nyvaknatär ett
intresse. Andra tycks sig helt svenskar och betonar bety-se som mer
delsen de kulturella uttryckssätten och konstartema eller detav som-
ibland kallas finkultur.

framkommerDet också besvikelse ämnesinnehåll i utbild-över en
ning anordnas för särskild invandrargrupp. finnsIsom en gruppen
både de själva invandrat i sin ungdom, också invand-barn tillsom men

Den tvåspråkiga uppläggningen och de båda språken viktiga.ärrare.
Det på svenskan viktigast för invandrargenerationenär sätt ärett som
och föräldrarnas modersmål viktigt för deras delbam. gårär Ensom
här för de vill lära sig sina föräldrarnas land ochatt röttermer om om-
kulturen där. Andra dock det alltför mycket gammalärattanser
historia jag tycker inte jag har nån det jag bor här.nytta närutav-

skulleDet bättre få läsa exempelvis flera språk iställetattvara menar
de inte nöjda, eftersom språk uppfattas haär meritvärde påstörresom
arbetsmarknaden. tyckerDe så också inte heller demo-attsom menar
kratin på skolan fungerat med avseende detta, eftersom de inte fått
gehör för ändra på schemat.att

Rektor skolanpå bekräftar detta problem ioch det någonett attsom
mening område under förändring.är I och med åren går såett att
minskar föräldragenerationen och andelen födda i Sverige ökar samti-
digt. följdEn detta de olika generationerna fåär önskar olikaatt utav
saker utbildningen. ochI med många i den andra generationenattav
helt identifierar sig svenskar och del i den svenska kultu-som som en

38 Det har i intervjuerna varit eller mindre svårt bringa klarhet i delattmer en
frågor just grund språkbarriärerl Dock har vi inte anledning att tro attav
det detta orsak till skillnaderna i våraär resultat eftersomär vi förklaratsom
och samtalat omkring det varit svårt förstå.attsom
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fåi meningförefaller intresset för kulturen antropologisksåren,
läradet dock fortfarande viktigtminskad betydelse. somligaFör är att

känna sina rötter.
kultur denreligion i samband medtalarInvandrare även attom -

muslimkristen ellerreligionkulturen vilar på äroavsett om manegna
avgörande bety-inte heller någonnågonting dåeller Det ärannat. av

Valfrihethuvudman ellermed religiösskoladelse går påom man en
intereligiös huvudmanskolan haringentingfinns det gör att somen-

vilar på, ...den kulturenreligionmed denstämmer överens som egna
själv.villdu gårju dit dukyrkan iblandgårju till ommenman -

förmedlasvikt detocksåinvandrare detFör är stor omsomav
ochandra istället förståpåmänniskovärdet inte tautanatt varase ner-

sig såformulerarvarandra.hjälpa Någonmåstepå varandra att man-
ochifrånvilket land vi kommeri alla fallhär: Att vi likaär oavsett -

....eller invalidvi friskaärom

demokratioch8.3 Eleverna

handlaroch detfrihet underhandlaDemokrati uppfattas attansvarom
fåocksåför alla. handlarlika Deträttvisa, det ska attatt omvaraom

demokratiMångabestämma.och påverka ochmed somservara
harochdirektdemokrati, därformliktydigt med någon enenvarav

kaninte någonvärd. ska sålika mycket Det attröst är annanvarasom
beslutfattatolika kommittéema redandefatta beslut deandra än som

kommittéer påolikainrättat råd ochhardet såär att manom om
detskolorskendemokrati. fleradet Påfall uppfattas ärskolan. såI som
be-rektorndetockså ske. Mångadetta äratt sommenarsom synes

inflytande i undervisningen,sig haEleverna ävensägerstämmer. om
bestämmerdet lärarnaofta uppfattasdet också där äratt somsom

kursinnehållet.schemat och
tillinställning bland elevernaemellertid kluvenfinnasDet atten

Å det mångaoch beslut. sidandelta i skolans inre arbete är somena
detpåverka såeller åtminstone kunnaoch bestämma,vill med attvara

Å detupplevda behov. andra sidanförändringar utifrånsker rättär en
lärarrådalla kursråd,inte vad elevråd,vanlig inställning vetatt man

iMycket studietid faller bortbra för.och kommittéer ska rentvara
endastmötena. Kommittéema upplevsflum alltså dom härpå som

hem,inte går dit istället åkerändå det mångatvång är utan somsom-
landstingsskolomaVidskolan slut för dagen.är uppgesavenom

itill hälften tilltredjedel kommerexempelvis kanske mötenaatt uppen
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de olika kommittéerna. På den invandrartäta skolan finns ingeten av
fungerande elevråd. demonstrationEn där flera skolor i landet skulle
samla sig kring viktiga elevfrågor fick inställas forpå grund dåligav
uppslutning.

Kritik framkommer i form skolan har schabblat bortattav me-
ningen med kommittéerna ska lära sig hur sammanträden gåratt man-
till och hur protokoll eller med andra ord hurupprättar rentman man-
praktiskt arbetar i demokratiska arbetsformer. inte deDet går när

har de viktiga funktionerna exempelvis ordförandenpersoner som som
eller sekreteraren inte tillkommer mötena vissa kommittéer detI sägs
dock inte överhuvudtaget arbetar i sådana former.att man

finns också de framhåller det där med demokrati inteDet ärattsom
helt lätt i med många individer har olika preferenser.ett system som

inbyggda fördröjningen i den demokratiskaDen gör attprocessen man
inte resultat försöken påverka till det särskilt inågot bättreattser av -

frågor eftersom de förändringar för intearbetarstörre en grupp-
hunnit sluta.kommer till stånd förrän de

får jobba för andra få det bättrekänner skaMan nästan att att somman
året då ville ochkommer efter och förra ha teoretiska ämnensom mer

går i sindet har dom infört till dom år och då tycker dom i tur attnu som
har för teori så det svårt det där.mycket ärman -

till överdrift. landstings-Samarbete kan också uppfattas gå Vid en av
skolorna berättar elever de till och med styrke-några måste göraatt
träning Annorlundai vilket känns fel. det med lagsporter.ärgrupp,

Så inte jag med och med dom andra och håller ochvärmerärom upp
hoppar kring i ring då hette det det då sviker jag då,att mengruppen
alla kan inte trivas sakmed det lite skillnadär göraatt ettsamma -

Sydafrika, går ju.grupparbete detom

helhet detSom flertalet det i näraliggande finns föratt utrymmemenar
demokrati i undervisningen och lektionerna forpå stort utrymmeges-
eleverna själva och med och påverka och bestämma.attgruppen vara
Sämre ställt det med den demokrati gäller och dehela skolanär som
villkor de studerande i samhället har. det gäller dessaNärsom som
frågor det de med makt rektorn respektive politikernaär som anses-
bestämma. viktiga besluten harDe alltså inte så mycketstora attman

till Häri ligger de olika ekonomiska frågor betydel-säga ärom. som av
för studiesituationen. skolornaPå gäller det exempelvis matfråganse -

huruvida det obligatoriskt och betala för lunch varje dag ochär ätaatt -
i samhället hur studiestödet utformat bestämmande förär ärsom om
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Individualiseringen iutbilda sig.har möjlighetöverhuvudtaget attman
demokratindelmarknadens makt hotsamhället och motav en somses

i stort.

demokratiHandikappade och

någoti allmänhet,demokrati elevernaHandikappade somresonerar om
ifrån vadutgårdäremotförväntat. Ominte hellerhadeannat man

delta-frånvilket skolorna utgårpåsig deteleverna uttalar sättom
lyfterhandikappadededet justperspektiv så mestär somgarnas -

studerabarasin takt. Orkarstudera ii fåfram det positiva att egen man
ifrån ochockså möjligtordna.går det Dethalvtid, så är attatt

det.behövervila för den som
intresseföreningar,med i olikaocksåhandikappadededelEn ärav

Medlem-har.handikapp dedenmedorganiserar typ avpersonersom
kunskaperdeutbildningen,följddock inteskapet är men genomaven

haroch skyldighetervilka rättighetererhålles sommanomsom
i denmedverkasig ha lättare typensamhällsmedborgare, atttror man

längre fram.verksamhetav

demokratiochInvandrare

demokrati ochförmedlarskolanuttryckerinvandrareNågot är attsom
svenska kulturen:dendeldemokratin äratt en av

ikultur Iraninte så mycket i våranvi harfinns här,demokratiDet är som -
nåntingdetsånt såinte i skolor ochfamiljer ärfinns ikanske det men -

vad domdet viktigtsvensk kulturdetjag lärt är vetattär attatt mansom -
tycker.andra

behand-i utbildningenförmedlaskulturensvenskaDen attgenom man
ganskahandlaruppbyggt, detoch hur detsamhälletlar det svenska är

politik.mycket om
bliochofta bli förstådddemokratibetyderinvandrare attFör att

bra dom förstår Detdet myckettyckerlyssnad till. Jag är attatt oss.
faktumskolor, detnågonsaker i andrafinns inte såna här attsäger om

då vårttidpunktinvandrare vidmed sinaskolan firar nyår än nyaannan
beskrivslärare och elevermellanOckså relationenår börjar. attsom

Även hjälpfåibland behöva ochså.ochman förstår att mervarann
uppskattas.andraän

villvadyttrandefrihet, fåockså betydaDemokrati sägaattsägs man

15-07454
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och beslut fattas inteatt tvingas tillgemensamt, att något inte villman
dimensiongöra detär hela. Kanske har detta särskild betydel-en av en

för den kommer från land där det råder krig.ettse som
Demokratin på skolan oftast fungera bra.sägs Kursråd och kommit-

téer finns och uppfattas då så det bara tillär detatt sägaattsom om
något vill påverka.är finnsDet dock också i denna delman grupp en

det lärarna och rektornatt är bestämmer, samtidigtsom menar som
ofta tillägger dom hänsyn till också. Allaatt tarsom man oss-

håller dock inte med det.om

finnsDet ingen demokrati skolan för många gånger vi vill sak sånär en
dom nej. bestämmer själva.säger Dom Demokrati kanär att prata,man

Ärdom bestämmer själv. Schema, ordning och allt. vi inte nöjda medmen
lärare så inte byter dom. Samma, dom bestämmer själv. tycker inteJagen

det demokrati. Vi får inte bestämma nåt iär undervisningen. jäm-Menom
för jag med andra länder, då har ni demokrati.

Två olika demokratipå kommer tillsynsätt uttryck hos eleverna. Det
vi tidigare kallat direktdemokrati blandvanligt ungdo-ärena som som

och då också andra generationens invandrare. harDe upplevtettmarna
behov de vill få tillgodosett, eller åsikt de vill medsom en som vara
och bestämma i enlighet med. Det andra handlar fåsynsättet attom

med och påverka och sitt, vilket flera de äldre desäga ochvara av
flesta invandrarna på tydligare uttrycker. dettasätt Iett synsätt synes
kompromisser och representativitet ligga närmare.

8.4 Eleverna utbildningen och framtiden-

Elevernas förväntningar utbildningenpå vid folkhögskolan har ofta
ibland till och med förväntan.motsvarats, det finnsöver Trots en

utbredd och kluven inställning bland eleverna till både sig själva och
Åden utbildning de genomgår. sidan uttryck allt det positivaena ges

Åfolkhögskolan och det självförtroende får där.som ger som man
andra sidan framskymtar eller mindre tydligt hos olika attmer personer
folkhögskolan inte lika mycket värd andra bättreär utbildningarsom
och inte har så hög i samhället- och därmed kanske inte destatus som
går där heller.

vissteJag inte så mycket folkhögskolor från början och ska du gåom
där, det precis det hade stämpel då dom gick däratt attvar som en som
hade mycket problem och såna lite människorutstöttasom mer men--
jag det så förr inte tyckertror Jag detatt jättebra formärvar mer nu. en av
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blivitdet harsåg det påstudier faktiskt. samhälletJa, sämre sättett men
domgått på folkhögskolapå såna harbättre dom tillvaratar sommer --

vis.har lärt sig bättre fast på annatett

gäller olikadetstatusskillnader baradock intesamhället uttrycksI när
utbildningsformer.

Chalmerspåhär så började jagjag börjadei höstas då innanSom ävennu
detjag skulle välja. Ochinte vadjag visstegick här parallellt,och man

folk-valtharmänniskors åsikterväldet attär attmöter mest enom man
möjlig-sinahar slängt bortväl oftastoch då tycker domhögskola att man

påochpå det härinteDärförheter lite grand. är tryggtsatsatatt somman
inteegentligenteaterlinje ärjudetgåekonomiska liksom. Attdet här en

utbild-märktväl harkanframtidsgrej. Och det attnån säga att manman
männi-delnåt visklassad påblirroll för vadningen spelar ensom avman

skor.

flerhandlar detutbildningeninågothar saknatde fall elevernaI om
sig flerläraskulle velatovanligtintetid.och Det är attämnen manmer

beteendevetenskapligaläsaeller fåtti dataundervisningfåttspråk, mer
knappastpedagogik.sociologi eller Detpsykologi, ärämnen som

såschemat,fåvarit möjligtskulledetnågon attatt meransersom
utbildning.längrefallalternativet i så envore

haforlära sig databehövade skullealla attNästan att meranser
ellerintresseradarbetsmarknaden,chans på ärnågon oavsett manom

klasskillnadematill och medNågonointresserad attämnet. menarav
det dåochtidigareplanheltåteruppstå påbörjar än attannatett -

informations-datoriseringen ochtekniken,handlar mycket om
få de klasserna.kommerdet därteknologin år attatt nya-

samhällsgruppjust för dentillfolkbildningenIbland hävdas äratt
dockdeSamtidigtarbetarklassen.nämligentillhörde själva gersom -

iplatstvivel angående sinuttryckerdemotbild till detta, när egenen
utbildade arbe-vill hasamhället... frågansamhället är ommen

allt.får reda påför mycket- vikanskeDå närprotesterartarungar.
skallintearbetarklassens barnfår för sigde iblandDe attattmenar

utbilda sig att:utan

fabrik ochbli pådirekt- det skulleverkstadsgolvetställa sig på...dom ska
blirjagchansstå där inteklarar intefyrainom Jag attväggar. av en --

hypernervös.

eftertänker sigvad elevermångamöjlighetstudierFortsatta ärges,om
finnsmedvetenhetenhögskolan,söka tillMöjligenfolkhögskolan. men

för hahögskoleprovetresultat pådå behövsdet attett gottattom
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någon chans. Att omdömet från folkhögskolan inte klassas på samma
betyget frånsätt gymnasiet eller Komvux står klart för många.som

Kanske allra för dem verkar målmedvetnamest och harmestsom vara
informerat sig skolsystemet och vilka olika finns gå.vägar attom som

Ambitionen kan uppnå maximal högskoleprovet,att poängvara
vilket hör till undantagen.

Säkert det kallas allmänbildning litehar koll på allaattsom men man-
områden och så. jättelätt förDet mig har akademikerföräldrarär som som

uppfödd med diskuterarär hemmaDN och har fått, haratt man som som
läst böcker jag fem år, har det mycket lättare mina invandrar-änsen var
klasskamrater inte alls har ordförråd och så. väldigtDet är ettsom samma
segregerande Väldigt bra få bort dom här vi kanskesystem. sätt att som
inte ha råd utbilda.attanser oss

Arbetslösheten skrämmande för de flesta både samhällsproblemär som
och för del, vilket gäller dem har arbete deäven ärettegen som som
tjänstlediga ifrån. Framtiden mörk och möjligheterna erhållaut attser
arbete uppfattas inte det idag. finns ingentingDetstora, utsom som ser
för ungdomar, då. Situationen upplevs densamma förmenar man vara
äldre. allt hoppasTrots och utbildningen ljus i mörk-ettman ser som

Samtidigt det tråkigt både för de måste sluta höstenret. är 1995som
och för deras kamrater blir kvar de försämrade bidragennärsom -
tvingar många hoppa gällerDet särskilt kvinnor har barnatt av. som
eftersom det barntilläggen då försvinner.är deFör 45är översom som
år finns heller inte möjligheter fortsätta studera eftersom destora att
inte kan få studielån. Någon rektor förutspår för övrigt elevernaatt
överlag kommer bli barntilläggen bort, eftersom denäratt tasyngre

studera.äldre inte kommer ha möjlighetatt att
De med tillförsikt på framtidens arbetsmarknad förstörresom ser

sin del och dit hör bland andra idrottsfolkhögskolans eleveregen - -
utbildning bättre ingen alls. haAtt skaffat sig utbild-att är änmenar

ning måste i alla fall underlätta situationen. Somliga uttrycker ett gott
självförtroende och sig ha goda personliga förutsättningar fåattmenar
arbete. De ungdomar arbetat idrottsledare tidigare, tämli-ärsom som

säkra på det kommer ordna sig, det har det gjort tidigareatt attgen
också. Fler ungdomar äldre också åtminstoneän möjlighet attser en
fortsätta studera efter folkhögskolan.även För många innebär studierna

får gymnasiekompetens och kan sökaatt till högskolan. del harEnman
klart formulerade mål, medan andra fortfarande ganska sökande.är

Överlag verkar det de går yrkesutbildningar ljusaresom om som ser
på sina möjligheter de går allmänna linjer.än finns ocksåDetsom en
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tjänst-arbetetillbaka till detvilja gåinte skulle äroch mansomannan
arbetsmarknads-grundpåsigledig ifrån, tvungen avmen ser

i detkunskapernaanvända deMöjlighetensituationen. att nyvunna
medsamarbeteutbildar sig idensmå. Förgamla jobbet somsomses

ieftersommycket ljusaredet däremotarbetsgivaresin ut, manser
arbets-foranpassadutbildningfårmening ärnågon nyamerasomen

Även mångaganskaövrigt, detispeciallinjemapå äruppgifter. som
dedetdel berormöjligheter. Förframtida attsinapositivt på enser

högskoleutbildning. Föreftertraktadsöka tillmöjlighetfår att ennu
särskiltmöjlighet ämnes-de haftdetandra beror ettattatt prova

framtiden.förska pådenågotdettaför satsaområde äratt somse om
skolanbetyder tidenbibellinjeroch attlinjerestetiskapåeleverFör

liv.och sinasjälvasigblivit klarade övermer
ide fårdetuttryck förklartockså några attfinnsDet somgersom

bliröverleva deattdemhjälpaskulle kunnautbildningen senareom
arbetslösa.

sysslajagså kanlängre tidarbetslösbliskullejagsjälvJag att envet om
ändå ochforjag brinnerdettajag harändåfritidpå minmed detta som-

rädda mig.kandet

Eller:

hellerkatastrofinte det utanjag välsåarbetslösblirjagOm som ensernu
så mycketkanske försökadet,bra vävanågotförsökafår jagdå göra av
exempeltillvävningkvällskurser ihållakangår ochdet mansen -som

pånån dansbliintedet kommersig fram,försöka hanka att menrosor

intresseradevarittidigarealdrigdesärskilt mångainteDet är somav
medochideorganisationsarbeteoch attforenings- menarsomav

påverkaföri sådantdeltaintresse attutbildningen fått attstörreett av
självförtroendebättremed trorsamhället. Menförhållandena i ett en

ochifrånlättarehakommer sägade framöverdel attatt engageraatt
engagerade ivarittidigareredanBland demi olika frågor.sig som

tillledautbildningeninte attslag,någotsamhällsarbete ansesav
traditi-detillhördegällerökar. Det oavsett merengagemanget om

ellernykterhetsrörelsenellerarbetarrörelsenrörelsernaonella som -
delinvandrarförening. Däremotexempeltill trornågon enensomny

i detverktyganvändaskankunskapernadedem att somnyvunnaav
handi-samladet gällerföreningsarbetetfortsatta attoavsett om-

hemor-ungdomsarbeteellerländeri fattigakapphjälpmedel till barn

ten.



100 Kapitel 8 SOU 1996:75

Även inte med i någon politiskär eller förenings-om man annan
verksamhet, och inte heller sig kunnasäger särskilt mycket politik,om
så det mångaär ändå formulerar tankar kan klartsom som ses som
samhällspolitiska. Någon för lösa arbetslöshetsproblema-att attmenar
tiken borde utgå ifrån det demokratifråga.är förslagEttatt ärman en

samla alla vise och politiker och börjaatt män med studera ordetatt
demokrati.

och kolla det där ordet flera månader och inte någontinggöra annat -
bara kolla vad det betyder. vi demokratiutan Har Varför vi demo-säger

krati vi inte har det i alla fall Vad kan det bero på Vad vikan göraom
det där Och börja igen, vända hela samhället och börja igen ochom om
dela kakan lite på och upptäcka det kanske möjligt isättannat ärsom om
alla fall vi bestämmer inte marknaden.att -

Flertalet elever uttryck för de inte har särskilt mycket tillföraatt attger
samhällsdebatten, inte kan väl jag, inte heller politikerna kannär -

på frågan hur arbetslösheten skulle kunna lösas. Rättensom svar om
tala uppfattar inte eleverna de har, inte heller det har någonatt att att

betydelse vad de anser.

Handikappade utbildningen och framtiden-

Bland de handikappade uttrycks osäkerhet inför framtiden, bero-stor
ende på hur det i samhället och arbetsmarknaden. Någonutser

framtiden det skrämmandesäger det första gångenatt är är som- -
jag inte har några idéer eller planer. ALU-jobb möjlignämns som en

Andra tveksamma till justutväg. denna arbetsmarknadsåtgärd,är
eftersom de har personlig erfarenhet ha blivit uppsagd, varefterattav
arbetsgivaren sedan fått gratis arbetskraft gjort jobb.som samma

Någon dock folkhögskoleutbildningen, framför allt de förvärva-ser
de språk- och datakunskapema, merit för fortsättaattsom en senare
inom det tidigare yrkesområdet. Just på den expanderar i dagslä-orten

denna bransch vilket hopp för framtiden.get eftersom handi-Menger
kappet bara medger arbete halvtidpå grumlas dock framtidstron något.
Det de handikappade det genomgripande iär mestsom en av menar
samhället idag och många fler på olika uttryck försätt ärsom ger- -
att:

fårMan så värdelös. För det besparingar jagveta är tyck-att görsman som
helt felaktiga på barn och äldre och inomär sjukvården.er -
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i ellermed studieri allmänhet,elevernalikhet medFlera räknar, i ett
gymnasiekompetens,treårigelleruppnå två-förytterligareflera år att

ljusna.arbetsmarknaden skaoch hoppasmedan attväntarman

framtidenochutbildningenInvandrare -

inte förharoch dehemlandetdetSverigeinvandraredelFör är nyaen
land detill detåtervändamöjlighet,hellerintekanskeavsikt, eller att
hemtillbakamöjligtsåsigtänkerAndralämnat. snartatt resasom

påhurbetydelse föriblandfårdär.insats Dettaoch man sergöra en
imåsteinvandraregenerationensAndraframtiden.ochutbildningen

haft någonintesomliga harsvenskarbetraktasavseendedetta som -
ursprungsland.föräldrarnasmedkontakt alls

. utbildningland i krig kanSverige frånkommit till ettdenFör som
okunskap.följdkrigetochvärdefulltmycket avsom enses som

liksomhellerkrigathade vi inteSomaliaiutbildadehade mångaviOm -
åkapåfunderarviktigt. Jagdet attidagvi ärinteskulle ärvara som u

såtillhjälpajag kanså attnåntingmigmåste lärajag atttillbaks men- nåntingjobba ellerdu intedå kan göranåntinginte kanduOmsäga sen.
andra.hjälpanånting förkunnamåste attsamhället. Duför

tillfolkhögskolan vägtiden påinvandrarnade ärvissaFör enyngreav
detigenhemtänker flytta närdeexempel förtillstudier,högre som

högreläsafortsättautbildning, kanganska bramöjligt.blir Det är en
bättredettanke attpåberorjag. Tvivlet attstudier voretror omensen

konkurrerabättredärifrånbetygendärför är attpågå Komvux att-
med.

lin-allmännaläsafördelen medinvandrarna attMånga attanserav
hjälp. Detfårmed Komvuxjämfört ärfolkhögskola attjer vid merman

förklarakanlektionstid och lärarede harviktigt är attär sommersom
klasskam-med sinasamarbetaochdiskuterasigfår läraoch de attatt-

förutomsamarbetetochdiskussionernaklasserblandadeIrater. ger
tänker.ochfungerarsvenskarhurkunskapocksåspråkträning om

så,iblanddetinvandrare kanochsvenskarmed bådeklasserI vara
klasskamratema,svenskadekanklasseni äninvandrarnaatt mer

harinvandrareSomliganaturvetenskapligai de ämnena.exempelvis
svenskadehit. Mångade komhemland innani sittgymnasietgått av

gymnasiet. Ifall hoppatvissaeller ipåbörjataldrigeleverna har av
samtidigtinvandrarelevenrepetition fördet dåmening kannågon vara

allting.ord påi ställetproblemet sättaär att nyasom
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Men det kan hända det här med språket blir liteatt problem, haratt man
lite svårt lära sig eller missförstår frågornaatt i så missarman provet man

har kunskapenpoäng när kan inte.man men man

invandrarklassemaI upplevs det ibland problem somligaett attsom
kan svenska alltför dåligt, och önskemål framförs måste haattom man
lärt sig bra svenska innanSFI, börjar folkhögskolan. Engenom man
alltför kunskapsspridning istor det svårt också förgör demen grupp

kan lite Med för få lärare blir situationen inte bra for någon. Isom mer.
klass med bara invandrare kan det ofta många olika nationalite-en vara
och språk representerade vilketter inte heller de förstårgör varand-att
Det innebär invandrare kan känna sig mycket isolerade också iattra.
sådan klass. Detsamma gäller ibland svenska elever de ien om en

med invandrare blir ha svenska moders-attgrupp ensamma om som
mål. Integreringen fungerar inte alltid bra mycket goda intentio-trots
ner.

vissEn uppgivenhet tycks finnas hos de äldre måste byta arbe-som
och dessutom lågutbildade. Att studerate är vidare inteär attsom

fundera på för den äldre fyrtiofem år eftersomär inte fåränsom man
studielån. Måste dessutom på grund sjukdom söka sig ettman av
fysiskt lättare arbete de tidigare haft, så inte möjligheternaän man ser

få arbete alltför ljusa dessutomAttatt invandrareett inteut. görvara
saken bättre. Det klart jag hade hetatär Svensson då hade jagatt om
lättare fått jobb i dagens läge, konstaterar aldrig varitmannen som
arbetslös tidigare under sina trettio år i Sverige.snart

Utbildningen vid folkhögskolan dock ändå öka möjligheternases
till arbete uppnått minst tvåårig gymnasiekompetens, vilketom man
somliga det minsta krävs på arbetsmarknadenär idag.anser som

delEn invandrarna det viktigt,poängterar och specielltärattav
viktigt för med i förening. Föreningarnaattunga personer, vara en

bygga på demokrati, därför det viktigt med erfarenheterär huranses av
det går till arbeta tillsammans. Någraatt också utbildningenattmenar

bättre förutsättningar för delta i framtiden, det fåatt även ärger om
aktiva idag. Som invandrareär det skulle bra gåtrorsom attman vara

med i förening för lära känna och få svenska och läraatt vänneren
känna den svenska kulturen bättre. Dock de språksvårighe-anses egna

så länge hinderän förterna delta. För den ensamståendeett attvara
tillkommer ytterligare hinder det saknas tid ellermamman attgenom

det finns andra praktiska svårigheter.att Samtidigt finns det emellertid
också många de inte intresseradesäger föreningslivatt är ochsom av -
andra klart deklarerar ointresse för politik.ettsom
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med svenska elever redan innanden invandrare i likhetFör som
föreningar och olika samhälls-tiden aktiv i olikapå skolan typer avvar

få positivkunskaperna kommaverksamhet, desägs attnyvunna
kan blandföreningsarbetet.betydelse för det fortsatta Engagemanget

ifå deminvandrarungdomar ochfångahandlaannat att uppom
begårstan ochde inte drar pågemenskap såaktiviteter och att ut

viljaendestruktivt. Drivkraftenbrott eller sig åt sägsägnar annat vara
händel-ofta förstorar vissadärför mediagruppförsvara sin attatt upp

befogat.utsträckning vadinvandrare ioch utpekar äränstörre somser
påverkadeelever särskiltskolansden invandrartätaMåhända är av

Sverigeidenna och framtidende ärstorstadsmiljö, de bildersin ger av
kluvenhetsinKvinnorna berättarnegativa.väldigtgenomgående om

Sverige.framtid i Desärskilt barnensfamiljens ochinföroch oro
hem,återvändadrömmen vännerden omöjligaberättar att omom

grundpåsina ungdomar,kan hanteraför de inteförtvivladeär attsom
varandra.inte förstår Menoch barnföräldrar ävenatt mansom ungav
i dagens Sverige:befinna sigkan det upplevas svårt att

Sverige har gåttSverige, så jagochi mitt hemlandjagNär tror attservar
inomoch svenskarna Europaväldigt mycketutvecklatlångt.väldigt Har

blir litejag detfolk.olika Menförståendenivåhar hög trornuavaven
Samhället blirsamhällsförståelsen för olika folk.gällerkatastrof detnär

kanskehar jag märkt.annorlunda och det Detfolkhårdare utmot som ser
migpåverkatförhållanden. harpolitiska Detsocioekonomiska ochpåberor

Ibland trivsmycket diskriminering.väldigthar upplevtoch vis.på Jagsätt
folk ochmedoch gå på pub ochpå helgengå nån gångjag med att ut vara

jagoch denmånga ställenkommablev vägradha kul. Jag att respons
jagochinte bor i förortengår jag Jagså himla bra så stan-får inte ut.är nu

påver-socialt har detkan gå till, såfinns inga platserdär. Här som mannar
förundvikerockså,aggressivitetkat mig. Ju ommer manman sermer

dig.ibland måste duundvika brottdu ska reservera

folkhögskolanoch8.5 Eleverna en-
sammanfattning

Studievalet

de harvåra eleverförNågot är attär merpartengemensamt avsom
grundsjälvskrivna folkhögskoleelever påmindreblivit eller avmer -

lågarbetsmarknaden,dålig förankring påderas individhistorier med
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utbildning, inte sällan sjukdom och sociala problem. Några fria val
har inte de här eleverna haft. När det gäller studier har det för de flesta
handlat välja mellan folkhögskolan ochatt Komvux. Vissa demom av

också de hellre skulle ha studerat vid Komvux, del sökteattmenar en
kom inte in. Andra hävdar Komvux skulle alldeles förattmen vara

svårt för dem. Några har försökt förr misslyckats. visadeKomvuxmen
sig alltför lik den grundskola, tidigare inte funnit sig tillrättasom man

Somliga invandrare har inte tillräckligt goda kunskaper i försvenska
klara så mycket självstudier innebär.att Komvux Ensam-av som

stående de inte skulle ha chans på Komvuxattmammor menar en
därför den höga studietakten inte går kombinera medatt att ansvaret
för familjen.

Komvux beskrivs ofta i någon mening ouppnåeligt, någotsom som
de olika skäl utestängda från. Samtidigt det ovanligt iinteär är attav
negativa ordalag likna den utbildning där korvstoppningvidsom ges -

bara får rabbelkunskaper, lär sig för stunden förochatt Iman proven.
till detta folkhögskolan lära sigmotsats sägs ett annatman

djupare får förståelsekunskap och lär sig för livet.sätt att man-
Elevernas val kan i Bourdieus de dygdgörtermer attses som aven
nödvändigheten, dvs. de förkastar det förvägrats dem och sigsägersom
tycka det de får.om som

påfallande hurDet eleverna i utsträckning individualiserarär stor
sin situation. de arbetslösaAtt de beror dåligpå de har förär attmenar
utbildning och för dålig utbildning har de för de tillräckligtinte äratt
begåvade de klarade bara grundskolan och ibland knappt detav- -
och i alla fall inte tillräckligt begåvade för gymnasiet.klaraattvar av
Det finns också många hävdar arbetslösheten inte idagattsom ens

Ändåskulle så hög om folk de jobb finns. vittnar andratogvara som
de okvalificerade jobb de kan tänka sig ofta går tillatt mestom numera

högutbildade.
En traditionell förklaring elever väljer studieinriktning efterär att

Ävenden begåvning de har. ungdomar har föreställningar det ärattom
skillnader i begåvning, leder till väljer olika utbildnings-attsom man

och därefter vilken position får ivägar, arbetslivet. Både fram-man
gångar och misslyckanden beror med sådant individenspåsynsättett

förutsättningar och detpå självständigt valäratt gör.ettegna man-
Amman iJönsson stället begreppet begåvning sociala inne-ger
börder. har visat eleverDe från olika sociala skikt i den obligatoris-att
ka grundskolan går skilda utbildningsvägar inom den skola avsågssom

jämlik och möjligheter till alla. Förutsättningarna fåattvara ge samma
bra betyg och betraktas begåvade annorlunda ochärsom mer gynn-
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försociala skikten deoch ungdomar i de högreför barn än ärsamma
utbild-leder därför också tillskillnaderarbetarklassens bam. Sociala

skillnader.ningsmässiga
redan låg-börjardenstudie har visat hurEn process somsenare

gymnasieskolan. Gym-icke-obligatoriskastadiet fortsätter inom den
syftesamhället uttalatfrångrundskolantill skillnad frånnasiet har ett

de går.linjeberoende på vilkenutbildningolikaolika eleveratt ge
innehållet ivarförfunktionsorterandehar ut-Skolformen öppeten

samhäl-iarbetsdelningenbestämsolika linjernapå debildningen av
let.9°

frivillig icke-gymnasietmedi likhetFolkhögskolan är en
kanfrivilliggymnasieskolan egentligenskolfonn. ärobligatorisk Om
tilldirektelevergrundskolansgickdiskuteras 1984 85 procent av-

ökatandelenharungdomsarbetslösheten såökadeMed dengymnasiet.
procent. del såfolkhögskolansFör ärdet 90ytterligare 1991 var-

ökadedenMedbärande idéerna.dedelfrivillighetfrihet och aven
elevgrupper,folkhögskoloma fåttocksåhar dockarbetslösheten nya

hafthadejobbet ellerförloratde intestuderaskulle börjatinte omsom
delderasförutbildningenkanske intemeningenarbete. denI ärett

vilkamed skolsystemetsigde lierathar oavsettfrivillig. Däremot nu -
sigskaffakompetensutvecklingsbehov,varit;deras motiv har att

någontinghayrkesutbildning,ellerstudierbehörighet för vidare atten
försörjningsmotiv.ellergöraatt

de hargrundskolangått iharfolkhögskolans eleverFlertalet av -
beskriverJönssonskola Ammani densocialiseratsalltså som
liknandeellersjuårig folkskolaharäldre eleverresultatet De somav.

delviserfarenheterandradelviskanskebakom sig har annanav en
påparallellskolesystemetgamlafrån det ettkommerskola. De som

Även sig enligtvisargrundskolansorterande.socialthelt öppet sätt var

89 1977NoêlleBisseret,Ingrid, 1983. SeGöran Jönsson, ävenAmman,
Åsemar, Carl,studier;bakgrund och avbrutnasocialsambandet mellanom

påmed tonviktempiriska studierNågraoch yrkesväg.välja studie-Att1985,
Åsemar iförklaringtraditionellhögstadieelevers valsituation. attmenar en

begåvning de har.efterstudieinriktning denväljersamhället elevernaär att
Även begåvning,det skillnader iföreställningarungdomar har äratt somom

positionoch därefter vilkenutbildningsvägar,väljer olikaleder till att man
medalltsåmisslyckanden berorframgångar ocharbetslivet. Både ettfår iman

förutsättningar och på detindividenssådant är ettattsynsätt egna -
självständigt val gör.man
90 ,l986.IngridGöran Jönsson,Amman,
91 Centralbyrån 1991.Statistiska
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Amman Jönsson socialt sorterande dolt Där-sätt.ettvara men-
för torde dessa två jämförbara i vissa avseenden. äldreDegrupper vara

bara har folkskola och de endast har grundskola ellersom yngre som
någon kortare gymnasieutbildning tillhör förmodligen ofta samma
sociala skikt.

Vilka grundskolans elever kommer till folkhögskolan delEnav av
dem valde sluta efter grundskolan för börja jobba direkt. Andraatt att
gick någon kortare praktisk linje gymnasiet och därefter i arbets-ut
livet. Många har de blivit arbetslösa eller riskerat bli sökt signär att- -
till folkhögskolan för komplettera sin utbildning. I Ammanatt
Jönssons studie sker avhoppen1981 från gymnasieskolan i samtliga
socialgrupper. Det dock vanligast bland eleverna i socialgrupp IIIär
och bland dem svåra placera socialgruppsmässigt.är Detatt ärsom

det.vanligare flickor hoppar pojkar ocksåDetänatt gör ärattav
kvinnor går folkhögskola och dem vi intervjuat harmest som av

flertalet varit arbetare eller lägre tjänstemän innan de påbörjade studi-
arbetslösa.många hade blivit verkar deDet ävenerna som om-

manliga eleverna, framför allt allmänna linjer, tillhör samhällets
lägre sociala skikt. inte sällan elever i linjeDet synnerhet allmänär
har haft arbeten betecknasbrukar okvalificerade.som

Den sociala bakgrunden

Vi har inte systematiskt ställt frågor föräldrarnas yrken. Mångaom av
de ungdomar intervjuat har emellertid berättat har arbetarbak-deatt

92 Amman Jönsson, 1986 35.
93 Vi har inte funnit uppgifter socialgruppstillhörighet yrkestill-ellerom
hörighet enligt SBI-kodning för folkhögskolans elever. enkätuppföljningI en

SCB gjorde 1987 det ungefär 50 hade ocharbetat, 50procentsom var som
gjort annat varav 9 arbetslösa och knapptprocent 28procentsom var

studerade innan de började1982 sina folkhögskolestudier. Ungefärprocent
37 ensamstående och bodde hos sina föräldrar, vilket förmodligenprocent var

ungdomar får sin socialgruppstillhörighet sina föräldrar. Avvar som genom
samtliga nybörjare det1982 tredjedel arbetade både före studiernavar en som
och vid uppföljningen majoriteten1987 arbetare och lägre tjänstemän.var-
Yrkestillhörigheten hade dock förändrats före studierna andelenvar-
facklärda arbetare högre fem år efteråt hade andelama i mellan och högremen
tjänstemannayrken ökat. Uppgifter hämtade från: Statistiska centralbyrån
SCB Nybörjare på långa kurser folkhögskola hösteni 1982.
Enkätuppföljning våren Statistiska1987. meddelanden. enheten förSCB,
utbildnings- och kulturstatistik, 1988 13, 25, 27.
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har talatFörhållanden ochandrakommer frångrund. ochEn omannan
framför allt påakademiker. del elever,Enföräldrarde har äratt som

teoretisktreårigharplatser,konkurrerardärspeciallinjer enomman
utmärker sigsig. Somligabakomgymnasieskolanfrånutbildning

utbildningen viddet gällermålmedvetnamycket näratt varagenom
ochde söktIbland harhända efteråt.skavadfolkhögskolan, och som

bakomrörelsenförankring istarkhardärför dekommit att en
uttryckakanvill ochde vad deinnefattarhabitusskolan. Deras att vet

skikt.socialt högrede tillhörskvallrardet självklartpå attsätt,ett om
flertaletvalmöjligheter på sätt änuttryck åtMånga ett annategnager

obe-degäller också ärlinjerna. Dettade allmännapå mersomunga
mellanståexempelviskanvaletfolkhögskolansökt tillstämda och -

högskolan.vid tekniskastuderaellermedfortsätta attteateratt

betydelseProfilens

tvek-vissfinnsval skolabetydelse förprofilensgällerdetNär enav
delar dessintebestämd skola,tillsigsökasamhet inför att om manen

huvud-ideologitydligaretveksamhet störreärvärderingar. Denna
gällerskolor.religiösa Detsammamedfalletiförstår ensommannen

detföruttryckfacklig profil. Någrapolitisk eller attklarskola med en
profil,vissskolan harföranleddaproblemuppstått attskulle ha enav

uppfattasarbetsformemaKursinnehållet ochvi intehar van-noterat.
befarat.förhållningssätt,särskiltfärgadeligtvis inte så ett mansomav

bort.väljaskanaktivitetervissadessutominnebärFrivilligheten att
fåiblandfrämmande kan ettbörjan känns rentfrånSådant avsom

med sångergruppsamlingargällersig detpositivt värde somvare-
olikaoch demonstreragåeller motsjungit,tidigareinte utattman

samhällsbeslut.

relationerochFörväntningar

taktiska bedrivasundervisningenFörväntningarna manatt somenom
lyfterhandikappade elevernaflesta, dedeinfriats förharklarar av

mindrehärvidlag.flexibilitet De ärfolkhögskolanssärskilt fram som
under-ivill ha högreochsig klaratyckernöjda de tempoettär avsom

detinvandrargrupperfallet i äribland storakanvisningen. Det omvara
Överhuvud elevermångadet hostyckssvenskkunskaper.skillnader i

94 kapital".kulturellthabitus" ochbegreppJfr Bourdieus
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finnas bild hunnitatt med vissen mängd stoff,av så harom man en
också fått kunskaper, vilket oproblematiskman är på vaden syn

kunskap är.
När det gäller de sociala relationerna beskriver eleverna dessa som

annorlunda och för det bättre i andra skolformer.mesta än Kamratlig
och förtroendefull, förståelse och respekt förär användstermer som

beskriva vad det handlaratt Relationen lärare-elev torde dessutomom.
ramfaktorema annorlundaatt på folkhögskolan;ärgynnas lärarnaav

slipper bland och betygsättapoäng- sinaannat elever i någon större
utsträckning.

Skolans kulturutbud

Vissa skillnader tycks finnas mellan eleverna på olika kursertyper av -
intresset delta i kulturellaatt verkar ibland mindre påevenemang vara
linjer, särskilt idrott, och kortare kurser med praktiskt innehållett mer

på de allmännaän linjerna. Ett elever frågan varför desvar som ger
inte deltagit många gångerär de inte har tid, därföratt de måsteatt

färdigt någotgöra praktiskt arbete. Intrycket ofta de mycketär äratt
ambitiösa och har mål hinna med maximalt under denatt korta tidsom

kursen pågår eller under den tid de har tillgång till särskildsom en-
lokal. De väljer då bort sådant de inte har direkt fornyttasom av
utbildningen. Elever på estetiska linjer har också i sin utbildning
många bildande inslag i sina vilketämnen påverka detta.egna synes
Samtidigt verkar det också det de håller på med till-såärsom om
fredsställande i sig de kanske inte uppleveratt behov hämtaattav
andlig näring på håll just då.annat

Vissa på kvällstid verkar förutsättanästan elevenarrangemang att
bor på skolan, och det blir således internateleverna deltar.mest som
Speciellt de äldre eleverna med familj kan ha svårt komma ifrån foratt

återigen bege sig till skolanatt kvällen. Detta gäller också delen
pendlar, där del har flera timmars restid varje dag.yngre Andrasom en

väljer bort vissa aktiviteter eftersom de inte delar de värderingar som
de bygger på, exempelvis det gäller andakternär och liknande. kanDet
handla någon inte religiös, ändåär har valt kristenom som men en
skola. De däremot delar dessa värderingar finner gemenskap ochsom
mycket det de söker i sådana vilket fallet för deav ärarrangemang,

95 Rubensson ramfaktorema helt bortsettsatt nästan ifrån i denmenar vuxen-
pedagogiska forskningslitteraturen. Rubensson, Kjell 1988.
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inte hellerdel kvällsarrangemangbibellinje.till En ärsökt sig ensom
iför folk bor närom-för skolans eleveravsedda enbart ävenutan som

hjärta påkulturelltiblandsamlingspunkt,rådet skolan ettär en-
samhället utanför.medkontakterförsöker skapaorten, som

på skolanDemokratin

det påbildelevernaskolandemokratin på attVad gäller avenger
förhållan-ochundervisningendet gällerbra,ofta fungerarskolan när

bra,likafungeradet inte näremellan. Däremotmänniskordena anses
beslutgäller dåstudievillkoren. Detövergripandegäller dedet som

ellerskolledningenantingenelevernahuvudet påfattas avöver av-
dettycksgångersamhället. Mångaibeslutsfattareoch andrapolitiker

demo-förkritisk punktfrågorekonomiskakring ärbeslut omensom
för-innebärbeslutellerfungeraupplevsfullokratin till ensom-

högskolan,tilltillträdegälleroch Detdelning status.resurserav
biblioteket,tillbokinköpskolan,påmatkostnaderstudiestödsfrågor,

kursinnehåll.ochschemaläggning

framtidenochvärdeUtbildningens

påberordemtillförakommerutbildningenvadpå attElevernas ursyn
dentillrelationidenden. Närbetraktarperspektiv devilket egnases

kvali-socialatillfört radharutbildningenkonstateras att enpersonen,
självförtroendetstärktsig ha attOfta uppleverñkationer. genomman

vågarplats ioch hadugakänslafåtthar att mangruppen,enavenman
uppfat-dettatill andra. Menhänsynsigupplever tasäga mermanmer,

ställetidethandlarDåkunskapermedmycket göra.ha såinte atttas
tillkommautbildningendärochmatematikspråk, IT, etc. ansesom

avslutadeftervadi ljusetden väntarsärskiltkorta, när somavses
arbetsmarknadenoch påstudieplatserkonkurrensenutbildning. I om

lätt.kvalifikationemasociala vägauppfattas de
Ökande nedskäming-våld,ordalag.ofta i dystrabeskrivsFramtiden

flestasig.framför Devadarbetslöshetochvälfärdeni är sermanar
samhäl-iarbete ochde vill haföruttryck göra nyttaklaraelever attger

studiersinapåbörjadedearbetslösa innanvaritdelet. Många somav
dedelochmyckethardeiuttrycker attprotest att avengesom -

myckethaft såaldrigår defyllda 40alltidinteäldre attärenssom -
sig.livet iochbåde arbetsliveterfarenhetde hardåatt avge som nu,

har käntarbetsmarknadenutanförblivit ställdaFlertalet de avsomav
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hur mycket självuppfattningen och den identitetenav äregna som
knutet till arbetet och den statusförlust det innebär förlora jobbet.att

Det litet fåtalär ungdomarett underytterst 30 år uttryck åtsom ger
arbetets värde och de helstsäger inte arbete,en annan attsyn tar ett

eftersom de ändå inte kan få något de skulle trivas med. iDesom ger
detta avseende uttryck för de inte duger och intesnarast efterfrågas.att
En del har hamnat i flera onda cirklar de varit arbetslösanär länge, levt
på socialbidrag och varit mycket socialt isolerade. tycks inteDe ha haft

chans varken ekonomiskt eller socialtatt ta för sig själva ochen ansvar
sin situation. skolsegregationsprojektetI visades de arbetslösaatt
ungdomarna vänjs vid låg levnadsstandard och allmosor frånen
föräldrar och samhälle. På så vis befordras uppkomsten under-av en
dånig underkastelse.95attityd och Arbetarklassungdomama har en mer

position andra ungdomar,utsatt än det gäller arbetslöshet.även när De
oftare arbeteär mellan olika åtgärder ochutan de sökernär ett nytt

arbete.
Arbetets betydelse för lyckad socialisation till samhället fram-en

hålls ofta. Genom arbetet får förutom bekräftelse ärman vem man
också struktur på tiden liksom meningsfullhet.97känsla Mångaen av

folkhögskolans elever bekräftar självkänslan snabbt förlorats,attav
de hamnat utanför arbetsgemenskapen.att harDet visatsgenom att

sannolikheten för lösning för ungdomar efter arbets-permanenten mer
löshet, det finns någon slagsär utvecklingsplan bakomatt de insatser

exempelvis det gällergörs, rekryteringsstödnär och tillfälligtsom
arbete. Studier visar på hälsobeteendeäven hos ungdomarsämreett

arbetslösa jämförtär med dem arbetar eller studerar. Detsom som
gäller framför allt visat samband mellan arbetslöshetett och ökatett
alkohol- och narkotikabruk. Risken för ungdomar bli rökare äratt
också under arbetslöshet.större Av arbetslöshetens konsekvenser är
psykisk ohälsa den påtagliga först.och den uppträdermest som

96 Amman Jönsson, 1986 och Fasth, Eva, 1985 62-63.
97 Se Jahoda, Marie, 1982.t.ex.
98 Schröder 1991.
99 ÄvenSe Hammarström, Anne,t.ex. 1996, 257 ff. Hammarström, Anne,
Ungdomsarbetslöshet försämrar hälsan och ökar missbruk. Läkartidningen
l99l;88 39 3181-3187.:
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8.6 Folkhögskolan demokratiskten-
kraftförändrande

traditionellt bidra till demokratiskFolkbildningen har ansetts en
och stimulansgrundsyn och utveckling, bland stödannat attgenom ge

folk-folkrörelser och föreningar.till idébuma studier i Ett av
människor möjlig-syften stärka debildningens är att resurser som ger

andraoch medheter påverka sina livsvillkor tillsammansatt egna -
enligt värderingar.arbeta för förändra förhållandenatt egna

grundtan-betydelsen folkstyrelse bygger pådemokrati iBegreppet
besluten,inflytande delikaken alla ska ha överstortatt gemensamma

i före-tillhör alla medborgareyttersta maktenoch innebär denatt
ning.1°° offentligalli grundlagen, liksomockså lagfästDetta attär

och denlika värdeför alla människorsmed respektmakt skall utövas
värdighet.1°1 används inteDemokratibegreppetenskildes frihet och

i vidare tolkningssamman-ocksåkonstitutionelltenbart på sätt utanett
demokratinVi ifråninte utredas här. utgårhang, det skall att sommen

förförutsättningarfinnsdet inteform inte kan fungera gynnsammaom
personligaandrasamhället ochkunskaperden. Människor måste ha om

demokratiskamöjligheter delta i denreellaför ha attattresurser
villkor.1°2på jämlikaprocessen

självskrivetoch lärare verkar detfolkhögskolans rektorerFör att se
fostran.demokratisknågon formutbildningensin roll i att ge avsom
i kurs-eleverna får arbetatill uttryckkommerDenna attgenom

ochinförträning igrupparbeten,råd/kommittéarbete, att prata grupp
perspektiv. Elevernasifrån deltagarensutgå egetatt ansvargenom

vågaför eleverna skaoch arbetari studiearbetetpoängteras attman
tystnat. Elevernaallt de tidigareframföroch skrivaprata som-

till sinaskrivasamhällsdebatten, ringa elleraktiva iattuppmanas vara
villpåverka ochmöjligheter ochpolitiker. visar påMan vägar att vara

pessimistiskSamtidigt dock tämligenföredömen för det går.att ges en
negativtsamhället i vilket ocksåbild demokratins kris i stort,av en

eleverna.med denna fostran tillskolans möjligheter nåpåverkar att ut
elever bramening många detallmänI attatt voremenaren mer

de detoch föreningar, därfördelta i olika samhällsaktiviteter att ser
invandra-samhället, detta gäller inte minstdel demokratin isom en av

10° Lexikon, del 1984.BöckersBra
101 kapRegeringsformen 1-2§§.1
102 ft.Lindgren, s.Lena, 1995 25
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Trots detta det förhållandevis fåär passiva medlem-är änannatre. som
i facket eller i någon intresseförening. Genom medlemskapet fårmar

medlemstidning och information. Det inte alltidär sägerman en man
sig dela organisationens värderingar. Ganska många elever med iär
någon idrottsförening och deltar eller mindre aktivt i verksamhe-mer

antingen någon idrott eller Vidutövareten, supporter.som av som
rörelseskoloma verkar det emellertid fler aktiva medlem-ärvara som

i föreningnågon eller organiserad verksamhet del har ocksåmar en-
varit anställda inom någon rörelsens organisationer. vanligtDet ärav

eleverna på väckelserörelsens skolor med i någon församling,att är
intede alltid tillhör kyrka huvudmannen.även Där-om samma som

det inte lika många har förtroendeuppdrag och på såär sättemot som
arbetar aktivt församlingen.i

elevernaAtt med Bourdieus begrepp bär med olika kulturellasig
kapital de kommer till folkhögskolan, visar mycket tydligtsignär
beroende de föreningsaktivapå eller På rörelseskoloma detär ärom
överlag fler eleverna de övriga,på har med sig rörelse-än ettav som
eller organisationskapital i bagaget. går också i linje med hurDetta
rekryteringen till, eftersom skolorna ofta siggår specifikt vänder till
rörelsens medlemmar, också aktivt sigvänder utåt. Detäven manom

sällan kravnågot på elev måste tillhöra rörelsen. Påär att somman
landstingsskoloma finns dock också elever olikahar frånsom vana

samhällsarbete politisk verksamhet och frivilligttyper annatav som
engagemang.

själv har arbete inomDen haft rörelsen, varit engagerad i parti-som
politiskt arbete eller i andra intressegrupper eller har föräldrar och

politiskt aktiva, uttrycker självförtroende detvänner är närett stortsom
gäller möjligheter påverka i samhället. känner arbetsformer-tillDeatt

och vilka kan kontakt med. idéerDetana personer som man som
skolan förmedlar ofta tydligtpå sammankopplat till denär sättett
föreningsvana, och rörelsekapitaldet har habituseller till detman -

tillägnat sig.man

oftaDet väldigt politiska budskap, solidaritet, kamp nåt vis, allasär
kamp inte bara sig och Världen går förändra, detsättaatt ärtystna. attner-

röd tråd går igenom väldigt mycket beroende väljerhurnog en som man
lyssna givetvis jag skolad -jag gammal SSU:are. Jagatt är ärmen-

höra sånt där kan tolka vad helst till klasskamp ochär attvan som-
arbetarrörelse.

åsiktEn ibland framkommer möjligheten påverkaär äratt attsom
alltför på skolan det inte finns anledning alla ska sitt istor sägaatt att-
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frågor.alla små

blir all-detspeciellt bra liksombrukar inteabsurdumDemokrati in vara -
detblir och detallting. ärDetalla ska tycka ärtid märkligt när somom -

demokrativäldigt mycketdärhär skolarisken på sån pratar ommanen -
påfärgenmed och tycka tillskafånigt allaväldigtdet blir om-att omvara

slagssidan.

skolandemokratin påtill hurkritiskaskola kanAndra på varasamma
detmenpåverka,möjlighetersärskiltinteoch attfungerar storaser

vadinteinåt sägerjag intemigkanske på säger storberor att grupp --
deverkar hariktigtinte accepteratsamtidigttycker,jag mansom

harJaggrupparbeten.mycketforVi haranvänds:arbetsformer som
många.införredovisa ochvaritdet prataalltid tyckt pest attatt

för demo-disponeradedehabitus illustrerar ärolika attElevers
olikaskolan påkratin på sätt.

fore-påverkakanmeddet häri migdjupt attså genomDet rotatär man
aktivavaritaldrig hardäremotmånganingsaktiviteter. Det som nuär som
jageller ifrånvarken tillsig lite, det engagerarbörjat görhar omengagera

detaktivavarit äraldrig harhärdommedansföreningtillimig somen --
viktigt.det ärsom

detrelation till huri utkandemokratin sättasElevernas serutsagor om
ideltarhurdeltar, ochgällerdetövrigtsamhället ii när manvem som

Folkhögskolansföreningsarbete.demokratiskaden genomprocessen
samhäl-kallaskantillhöra detoftatidigaretordeelever sagts somsom

det mångakurserallmännaSärskilt på ärskikt.socialalägrelets som
särskilda kurserflerintryckvårtmedanarbetarklassen, är atttillhör

Sverige harimedelklassen.°3 aldrig arbetatInvandraretillhör som
fåändå medvälkanpositionsbestämning,sådanfått någonaldrig men

utanförskap.sittskiktentill de lägrehöraundantag genomanses
ochsamhälletbetydelse iderasochfolkrörelsemastudierdelEn om

mycketBlomdahlår.under attgjortsdemokratin harfor menarsenare
föreningslivetmedlemmar imångavarit såaldrigdettalar för somatt

inteDetpassiva medlemmar. ärtredjedelartvåungefär äridag, attmen
idrottsrörelsen,iställetintresset,till sigdraridérörelsema utansom

finns103 förmodastuderat, kan störreintevikortkursverksamheten,I mansom
olikaförsamhällsskikt. Kurserfrån högrekanske flerochspridning, ges

tvärstänkas gå påutsträckning kanhögreiintressegrupper genomsom
fortbildningskurser,arbetsrelateradeandraochfackliga kursersamhället-
handikappade ochforkurserrörelserelaterade kurser,ochorganisations-

pensionärer m.m.
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fackföreningsrörelsen och olika specialföreningar.l°4 Det överens-
med vår bildstämmer folkhögskolan. Han konstaterar före-attav

ningslivet inte har jämn social rekrytering det ibland brukaren som
påstås och hänvisar till studier visar det andel iäratt störresom en-
högre socio-ekonomiska aktiva i föreningslivet i deär ängrupper som
lägre, vilket gäller både barn och Detta heller inte någonärvuxna. ny

länge.l°5företeelse känt sedanutan
Man kan med stöd ovanstående flertalet folkhögskole-anta attav

elever, med undantag rörelsemänniskorna, inte kommer från förhål-av
landen där det vanligt aktiv i föreningsarbete.är harär Deatt man
alltså inte heller tidigare socialiserats till delta dennapåatt arena.
Blomdahl visar också föreningsaktivitet bland ungdomar inte själv-att
klart medför sig i freds-, miljö- eller andra samhälls-att man engagerar
frågor. baraDet de med i politiskaär ungdomsförbundär ärsom som

intresserade sådana frågor andra. flestaDe med i idrotts-än ärmer av
rörelser och andra specialföreningar. Eftersom det få barn ochär
ungdomar sig regelbundet varit med besluta i sinattsom anser om
förening ställerså han sig frågandeockså till föreningslivet skolarom
till demokrati. flesta tillDe bli bra i sin idrottsgren ellertränas att
sysselsätts i någon fritidsaktivitet och få har styrelse- och kommit-

bestämmer.l°6téuppdrag och med och För föreningsaktivitetär vuxnas
eller bristande aktivitet- detsamma. Folkhögsko-är mönstretsnarare-

leeleverna torde i det sammanhanget inte något undantag.utgöra
viktigaDe frågorna för idérörelsema för hundra år sedan; fattigdo-

de dåliga bostäderna, den exploateringen arbetskraftenöppnamen, av
och det omfattande alkoholmissbruket frågor uppenbaravar som var
för och och kunde därför samla människor till arbetegemensamtvar en
i olika folkrörelser. Förändringskraften stark de livsvillkorvar som-
delades många underlättade gå och kämpa för någontingattav samman
bättre. Idag känns sådant främmande för många också folkhögsko-på
lan. kommerDetta till uttryck både vid valet skola då finnsdetav

motstånd söka sig till skolorstörre med de tydligaste idéprofi-mot att

104Definition idérörelser: Politiska föreningar, frikyrkan, nykterhetsrörelsen
och miljörörelsen. Blomdahl, Ulf, 1990 29, 141.
105Blomdahl, 1990. 166 och SOU 1944:31 29. Stöd åt ungdomens

föreningsliv. Redan 1939 års ungdomsutredning konstaterade välartade"att
barn överrepresenterade i föreningslivet, och menade de ungdomarvar att

framför andra skulle i behov foreningslivets stöd i så hög gradsom vara av
stå utanförsynes

106Blomdahl, 1990 142.
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delta i vissavisst motstånddärväl gårlema och mot attettmanom-
sångstunder ochdemonstrationer, politiskaexempelvisaktiviteter, som

gälla retorik,kanskefrämlingskapetIbland verkarandakter. snarare
framhållerinnehåll. Någon rektorbudskapetsoch metoderformer än

tilltidigare gårlektionerhoppingivande attändet är attatt numer
idag.samhället Deniframför våraskerförsöka fånga det ögonsom

detkanske kommersolidaritetenminskadedenarbetslösheten,höga -
sigbenägnamänniskor blirtillleda attattatt engageramer

utfördfolkbildningenintervjuundersökningenaktuelladenI avom
skullevuxenutbildningmajoritetansågcentralbyrån,statistiska atten

skulle kunnaocksåarbetetarbetslivet ochiför demtill attnyttavara
bättreskullevuxenutbildningansågMajoritetenbli intressantare. att ge

troddeminoritetEndastmiljöfrågor. attochsamhälls-kunskaper enom
fritid.l°7rikareellerpolitisktökatleda tilldet skulle enengagemang

samhället inteimänniskortillanledningBlomdahl attnämner att en
upple-intemänniskorkanföreningslivet,arbeta ipå attattsatsar vara
självadefrågordriva deellerföreningsinpåverkade kan somattver
därförtilltjänar någotdet intetyckerintresserade Man attär mest av.
högreellerfåantingen någraändå bestämsviktigaste,det avavatt

samhälletJog detsomligtkanVikomplexadetinstanser i somavse
blandgällertill detta.paralleller Detdirektafolkhögskolansker på som

i olikadeltatillverkar haeleverinställning många attkluvnadenannat
Även ioch lärarerektorer storkommittéer.ocharbetsgrupper ger

självadedemokratikris,samhällets ävenföruttryckutsträckning omen
ideal.demokratiskamed sinai enlighetarbetafortsätter att

utbild-tillskriverelevernapåverkanpositivadel denEn stor av
förmed-Mångautvecklingpersonligmed göra.haningen, kan attsägas

ochtoleransökadblandskolan fåtttiden påde under annatlar att
ökadbeskrivaskansådantocksåför andraförståelse samt somsom

ökatavseendeni vissaansvarskänslaökadflexibilitet, samt engage-
bidrarfolkhögskolandet såKanskesamhällsfrågor.i olika är attmang

personlig-demokratiskGoulds begreppmedtill formaatt meren
rörelse-inte redandehet1°9 få ärmycketdetdettaTrots är somav

desådantintresserade änblivitsig hamänniskor säger avmersom
tidigare var.

modell ochGouldsutvecklaförsöktFrankenbergharI uppsatsen
detförförtroendeharmänniskorförstdetslutsatsen närdrar äratt

28.107 2/95Dialog,folkbildning.och IFritidsstudierCharpentier, nr
108 154.Blomdahl, 1990

289-298.109 s.Gould, Carol, 1988och281995Lindgren, Lena
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politiska legitimitet, och när desystemets känner kanatt systemet
hjälpa dem forma och förbättra de livsvillkoren,att deegna som

sig."° De studerande det här frågan känner sigärengagerar som om
måhända inte respekterade i sådana sammanhang. Genom sina tidigare
sociala erfarenheter har de "habitus, de inte dispone-ett gör ärattsom
rade för delta i beslutande församlingar.att

O Lindgren, 1995 s. 29 och Frankenberg Nina, 1994.
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säckenihopknyta9 Att

kandenuppgiftervissatilldelatsharFolkhögskolan staten somav
förförutsättningarnahurberoendeellerfullgöra bättre sämre,

ekonomi,dåligsjälvklarttämligenDet attverksamheten ärut.ser
lokalerändamålsenligaicke etc.,personalen,hosbristande kompetens

sittgenomförafolkhögskolanföromöjligtmindre attellerdetgör mer
doldafinnsdetdäremotsjälvklart ävenMindre är attsamhällsuppdrag.

ellerkartormentalaolikamänniskorsformiförutsättningar, av
utform-verksamhetensbidrar tillväsentligtocksåföreställningar, som

vårdettaDetdensamma. ärresultatetblirvadning och omavsom
ochsammanfattadagsdetochhandlatgrad har är attstudie i hög nu

läraremed elever,förtvi harsamtali deinnebördernareflektera över
och rektorer.

styrandeförutsättningarvilka ärbilderläraresochRektorers somav
arbetslösheten,visaridag,verksamhetfolkhögskolans attför sam-

ifråga-ochIT-samhälletutbildning,visskrav påhällets typatt avge
i detfaktorerbetydelsefullasådan, ärskolformensättandet somav

expande-verksamhetenmedförtharArbetslöshetensammanhanget. att
undantag,någotekonomin, frånsettföljdtillfåttrejält, vilket attrat

intedäremotExpansionen i sigproblem.någotinte större sesses som
tryck påökatföljerarbetslöshetenMedpositiva ettmed enbart ögon.

disponerade förinteallt elever,framför ärverksamheten, sommen
folkhögskolestudier.

glesbygdsfolkhögskolaellerstorstads-gällerdetOavsett enenom
de ifördär, inteeleverundervisningen atti ärproblem näruppstår

deförfolkhögskola,just attstudiervill bedriva utanförsta hand en
arbetathahellreskulledessa eleverMånganågotmåste ha göra.att av

oftaelever,funnits. är utmanarhade Dessamöjligheter yngre,somom
intedeskolsocialiserade,alltföruppfattas tardeförkollegiet att vara

folk-sällanifrågasätter inteoch destudierför sinatillräckligt ansvar
arbetslös-drabbadesärskiltvaritarbetsformer. Dehögskolans avsom

erfarenheterför också med sigelleräldresig dehet, är somyngre,vare
undervisningen.hantera ibesvärligaochdeprimerandekan attvara

specifikt förövrigt ingetförproblemet ärbeskrivna ärDet som
dettidentillbaka icirka tio årFörflyttarfolkhögskolan. vaross

högstadie-de fickklagade pålärare emotgymnasieskolans att tasom
Medstudiemotiverade.tillräckligtinteelever gymna-envarsom



118 Kapitel 9 SOU 1996:75

sieskola har blivit i det obligatorisk,närmaste det högskolansärsom
lärare missnöjda de fårär eleveröver dåligt förbereddaatt ärsom som
för högskolestudier. Med det följer för gymnasiflering ochoro
kvalitetssänkning. Något liknande tycks också inträffa, folkhögsko-när
lans lärare elever dåligtmöter förberedda förär folkhögskolestu-som
dier.

Ett uttrycka sakensättannat folkhögskolansatt är förva-sägaatt att
rande funktion har stärkts, vilket brukar ske i tider hög arbetslöshet.av
Det för övrigt funktionär kan gälla för hela skolsystemetantasen som
idag.

Samhällets efterfrågan på utvidgad uppdragsutbildning, liksom öns-
kemålen från elever erhålla särskild behörighetsutbildning,att ärom
krav både rektorer och lärare kluvna inför. försökerär De leva isom
enlighet med sin ideologi, dessa utbildningsäger inteatt typersom av

riktigt rumsrena ochär därför inte får över folkhögskolan.ta
Samtidigt kan de inte bortse från elevernas krav deltagarperspekti-om

ska på allvar. Lösningenvet försökatas balanseraär de olika kravenatt
varandra i syfte hålla någon slagsmot jämvikt.att

Alla lärare dock inte lika kluvna.är De inte det har måhändaärsom
sin ideologi efter förutsättningarna,anpassat dåmen ses av mer

rättrogna lärare avvikare, vilka har börjat hylla andra ochsom
ibland akademiska värden. Komvux, något tycks ståsättmer som

sinnebild för eller mindre förhatlig "utbildningsfabrik,som ären mer
ofta det kriterium särarten Så längeprövas avståndet kanmot.som
hållas till Komvux, går särartstanken upprätthålla.att

Frågor9.1 demokratinom

Ett problem såväl rektorer lärare har behandlat, svårighetenärsom som
arbeta med demokratifrågomaatt skolorna, framför allt få dematt

sig klassrummetlutanföratt ta Detta hänga medantas samman en
hela samhällets demokratikris, folkrörelsernaäven omfattassom av.

l VeckansI Affärer, 1996 redovisas resultat från intervjuernr som
genomförts inom för Ungdomsbarometem/Universum. hävdasDetramen att
gymnasieelevema visar oroväckande uppgivenhet och brist på politiskten

En ordinär gymnasist fäster liten vikt videngagemang. påverkaatt sam-
hället, det hamnar sist på listan. Kompisarnäst och skolarbete däre-toppar

Gymnasieeleverna bedömermot. sin möjlighet påverka mycketattegen som
liten.
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få eleverna intresserade.den bakgrunden det svårt DetMot ärär att en
tecknar folkrörelsema.dyster rektorer och lärare Debild avsom

blivittänker bara på ekonomi och hararbetar under förstelnade former,
språkrörvisioner och knappast någraför byråkratiska, de har inga är

tillskrivs de intefömyelsepotentialerför vanliga människor. Några
heller.

riktasinte den kritikfolkhögskolanvad kan då göra KanMen som
företrä-folkhögskolansfrågor tillockså ställasfolkrörelsernamot som

demokratiskafolkhögskolansförstelningdare här ingen KanFinns
intresseförnyelse för väcka elevernasarbetsformer behöva någon att

utbildningEffekter9.2 av

positiva,i allmänhet mycketutbildningen deeleverna värderarNär är
Ökad själv-till denbetydelsen dende relaterarnär egna personen.av

utvecklatskänslakänsla höjt självförtroende,och att somav manen
bidragit till dettaVadvad de flesta vittnar ärär om. somperson,

ioch elev ochrelationerna mellan lärareframför de förtroendefullaallt
ochintematboendet, fostrat till ökat hänsyns-förekommande fall som

ansvarstagande.
ochsig tveksammavad eleverna lärtPå frågan är svaren merom

reflekteratillkortakommanden fler.utbildningens Att överutsagor om
och osäkerheten späds påvad har lärt sig tycks närovant, manman

misslyckanden.framgång och Intetycker sig sakna tydliga kriterier
fram-finnas traditionellasällan sig då det skulleönskar att mer avman

gångsmått på folkhögskolan.
framtidens ljus,betraktar utbildningen i denelevernaNär närmaste

värde och utanför skolantvivlar de starkt utbildningens Livetpå status.
denandra kunskaper, tycks de månkräver meriter och därmed Imena.

under folkhögskoletiden,de tillägnat sig social kompetens antasen
utbildningtillträde till högredenna ändå lätt i konkurrensenväga om

hårdvaluta uppfattasoch arbete, där kraven på större.varamer av
skillnad mellan allmänna linjensstatushänseende märks denI en

speciallinjema finns medoch speciallinjens elever. På eleverna ett
färg-uppfattas andra kreativa ochkulturellt kapital. Destörre av vara

skoloma.2 harstarka, Speciallinjens eleverde och hörs påutesyns
allsoftast högre ambitioner, färdighetsinriktade och vill inteär semer

uppfattasfolkhögskolan skola för missgynnade Sådantsom en grupper.

Z Larsson, Katarzyna, 1994.
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enbart sänka och de måna utbildningen har så högärstatusen attom
möjligt. prioriterar ocksåDe bortstatus gärnasom gemensamma

aktiviteter, inte har med deras specialintresse göra.attsom
En skillnad mellan eleverna de hade någon formär attannan som av

rörelse- eller organisationskapital de kom till folkhögskolan bryrnär
sig mindre meritvärdet utbildningen. har knäckt koden ochDeom av

sig hur använder sina kontakter för ordna det försäger veta attman
sig. med andra tämligenDe ord säkra på de kommer ordnaär att att
sig på eller för efterdem avslutad utbildning.sättett annat

Folkhögskolor olika i många avseenden, det skolornasär trots ger
olikheter i de undersökta avseendena inte så intervju-utslag istora

kan bero frågornasDet övergripande karaktär, ocksåutsagoma. men
likheter i elevernas sociala villkor och erfarenheter likartadatt synger

på utbildningen och dess betydelse.

målen9.3 Folkhögskolan och de statliga

Målet handlar folkbildningens bidrag till demokratisksom om en
grundsyn och utveckling behandlades särskilt i föregående avsnitt
under rubriken Folkhögskolan demokratiskt förändrande kraft.en-

fördesDär hur folkhögskolan försöker bidra tillett attresonemang om
utveckla demokratisk personlighet, detta inte tillverkar ledaatten men
något i förenings- eller politiskt arbete.större engagemang

målskrivningarnaI personer utbildningsmässigt,sägs att ärsom
socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt varvidprioriteras,
invandrare särskilt skall uppmärksammas. Handikappade utgör en

viktig målgrupp. detHur då de folkhögskolor viutannan ser som
har besökt finns vidDessa folkhögskolor,våra i liteängrupper om
olika omfattning på olika skolor, bland beroende inriktningpåannat att
och förkunskapskrav blir bestämmande för vilka kan söka. Vi kansom
konstatera invandrarna tenderar dominera svenskarna på våratt att över
storstadsfolkhögskola, medan det arbetarrörelsens folkhögskola och
idrottsrörelsens folkhögskola knappast finns några invandrare och
endast enstaka handikappade.

Vår invandrartäta skola skola uppmärksammats iär mediaen som
positivt exempel på mångkulturell folkhögskola.ett Vårasom en

elever dock inte lika positiva ochär avfärdar allt tal mångkulturali-om
något det svårastetet, finns uppnå. Dettautav attsom anses vara som

har dock inte i första hand med skolan och dess lärare Degöra.att
beskriver i stället sina känslor utanförskap inför hårdnandeettav
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samhällsklimat med ökad främlingsfientlighet teckenföljd. påEttsom
detta också svenskarna söker sig bort invandrartätafrån deär att
områdena. tendensför övrigt kunde iakttas i denDet är rapportsomen

Skolverket föräldrarspresenterade för några år sedan, beträffandesom
3barn.lvälja skola för sinarätt att

talas studier inom kulturområdet för mångaI målen också ärattom
viktiga grund för utveckla självkänsla, identitet och kreativitetattsom

vidgaoch det viktigt bredda kulturintresset i samhället ochäratt att
deltagandet i kulturlivet. fråntar de särskilda utbildningarOm ärsom
inriktade folkhög-kulturområdet, kan inte våraänmot annat attse

olikaskolor för detta mål i mindre eller högre grad. utbudetverkar I av
budskapkulturaktiviteter också huvudmannenspå skolorna kommer

för utbudoch ideologi till uttryck. delta i skolansIntresset att av
alltid Ibland har med praktis-kulturaktiviteter dock inte så detär stort.

med budskapet. Elever söker sig,ka svårigheter Iblandgöra.att som
tidigare de inte huvudmannenstill skolor delarnämnts, även om
budskap ideologiska budskapet i vissa aktiviteteroch ideologi. detNär
blir för tydligt, från delta. ingen bredd-avstår I så skeratt mottoman
ning kulturintresset.av

9.4 Förmedlade värden

studera folkhögskola innebär, inledningsvis nämndes,Att vid attsom
också bli föremål för olika värden, skolan och desspåverkan av som
personal förmedlar, antingen sker explicit i undervisning och andradet
aktiviteter underförstått.eller dolt och behöver dock inteDettamera
alltid elev medveten mindre hurnågot ärär änvara som man som om,
eller i vilka avseenden har påverkats.man

Rektorer förhåll-och lärare har berättat de tankar, idéer ochom
ningssätt de försöker förmedla till eleverna de hoppasoch attsom som
eleverna skall till sig. handlar då demokratiskt tänkandeDetta ettom

inbegriper vågar tänka och tycka, ochär öppenatt attsom man man
visar respekt för andra, ärlig sig själv samhället,ochäratt mot attman

sitt och så kan, respekt förvisartar gör gott attman ansvar man man
kunskap, socialt arbeta alkohol ochatt tar att motman ansvar genom
narkotika, skapar livskvalitet leverne,att ett attsuntman genom man

sina rättigheter och skyldigheter, engagerad i samhäl-vet ärattom man

3 Skolverket, Val1993. skola. valfrihet inom skolpliktensRapportav om
läsåret 1992/93. 40.Nrram



122 Kapitel 1996:75SOU

let, nyttig för kollektivet, utmärks prestigelöshetäratt attman man av
och har kompromissvilja.

folkligaDet kapitalet uttrycker allmänna humanistiska vär-ovan
den och tankar samarbete och samförstånd, orden i sigävenom om
inte så mycket förrän de in i sammanhang.säger Isätts ett en mer
allmän mening kan det sammanhanget frågorsocialautgöras attav
med tankar det sunda levernets betydelse vanliga på landstings-ärom
skolor och nykterhetsrörelsens skolor; samhällsfrågor med politiskmer
inriktning och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid arbetarrö-
relsens; humanitär verksamhet och internationell solidaritet vid Väckel-
serörelsens skolor eller vid skolor drivs stiftelser särskildaochsom av
organisationer exempelvis idrottsrörelsen. folkliga idrottenDensom
står för övrigt i huvudorganisationenstill elitinriktning.motsats

avhandling hur innehålletI i gymnasieskolan bidrar till atten om
socialisera eleverna inför arbetslivet visas hur undervisningen, trots

åt4"målskrivningamas uttalanden skilde sig På demotsatsen,om
längre teoretiska utbildningarna förmedlades kunskaper och teorier om
hur samhället fungerar medan det på de kortare yrkesinriktade-
linjerna handlade arbetslivsorientering och vilka rättigheter ochom
skyldigheter har arbetstagare. Till elever de teoretiskapåman som
linjerna förmedlades individuell och egoistisk på arbete ochen syn
arbetets värde, har stöd i meritokratisk ideologi. Till elevernasom en
på de yrkesinriktade linjerna förmedlades istället idealistisken mer
föreställning med central tanke samförstånd och att ett gotten om
samarbete alla. Idealistiska föreställningar och tankargynnar om
samförstånd och samarbete karakteriserar också hela folkhögskolan.

Vid arbetarrörelsens skola betonas den praktiska vardags-t.ex.
solidariteten människor emellan. framhållsDet det givetvis digståratt
själv fritt välja du kommer till lektionerna eller så länge detatt om
bara drabbar dig själv den uteblir från grupparbetenmen som anses-
förstöra också för de övriga i Här tider och viktigaär rastergruppen.

hålla. Skoldagama relativt långa med många bundna lektioner.att är
tycksHär viss disciplin och träning i följa regleratt ärattman mena

viktigt. Jämfört med villkoren för den arbetslöse, disciplinenger en
tydlig struktur för dagen. Måhända förmedlar skolan i någon mening
värderingar liknar arbetslivets och kanske bidrar denna fostran tillsom

Äveneleven lär sig arbetslivets krav. vid de huvudmän-att övriga
skolor betonas också i allmän mening betydelsenens en mer gruppens

och vikten inte svikaattav gruppen.

4 Frykholm Nitzler, 1989 326.
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folkhögskolansinnehållet i samhällskunskap påVåra intryck av
for-liknande karaktär, denallmänna den oftalinje ärär att somsomav

folkhögskolangymnasiet. Vidyrkesinriktade linjerna imedlades på de
förutsättsnutidsorientering och sådanthandlar det varaom somom

samhällsmedborgare.dagliga livetsärskilt viktigt kunna i detatt som
arbetsli-intresseområdenhuvudmannensocksåInnehållet färgas av -

länder ochdrogproblem, andraochproblem i samhälletsocialavet,
ofta från elevernasinnehållet utgårverkarkulturer. näraDet som om

vanligti världen.utblickar Detliv och verklighet, med är att man
beskrivs iutifrån hur deti samhälletdiskuterar händerdet mass-som

rubrikernalika vanligt gå bakomförefaller det intemedia. Däremot att
liggerolika ideologierexempel vilkaundersöka tilloch kritiskt som

nedskär-ellerarbetslöshetsproblematikenbakom olika utsagor om
samhället.ningarna i

till uttryckocksåideologi kan kommabudskap ochHuvudmannens
skolaarbetarrörelsensså viskulturaktivitetema,de olika attgenom

förtryck-deoch trubadurer sinarbetarförfattareväljer låta röstatt ge
människor. Påmellan olikaoch solidaritetsjungata grupper avom

musikalis-och livsfrågor ventilerasEFS-skolan får kristna budskap av
teaterforeställning.ka ungdomar eller i form Det är gemen-somav en

humanistisk prägelinnehållet ofta har oavsettärsamt att somvemen
huvudman för skolan.är

ochkunskaperBourdieus tankarvi återvänder till PierreOm attom
kapitalet ochingår i det kulturellaföreställningar samhället attom

positioner ikapital hamnar i olikaolika kulturellainnehavare av
folkhögskolan Jönssonsamhället vad förmedlar då Amman-

arbets-igymnasieskolans undervisningdet gällernärmenar
dispositionersamhällskunskap den bidrar tilllivsorientering och att

antingeninta positionerhos eleverna i de skilda linjegruppema att som
art.5arbeten intellektuellmanuella yrkesarbetare eller för av mer

undervis-angående gymnasieskolansFrykholm Nitzlers slutsatser
sektorertydlig koppling till de olikaning den dessutom hadeär att en

för 15idealt förberedergymnasieskolansom
folkhögskolan verkardet gäller de allmänna linjerna påNär sam-

förbidra till disposition denhällskunskapsämnet kunnasnarast en
livet, inte någon direktallmänna medborgarrollen och det harnära som
kanske arbetarrörelsens skolorkoppling till arbetslivet. undantagEtt är

i yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan harlikhet med de ettsom

5 Broady, Donald, s. 30.Amman 1986 49. Se 1983Jönsson, även
116 Frykholm Nitzler, 327.1989
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intresse arbetslivsorientering och de olika rättigheter och skyldig-av -
heter ankommer på de olika fastän här blirdet medparternasom -
tonvikt rörelsen. de olikaPå skolornas allmänna linjer torde alltsåmot
undervisningsinnehållet och de olika huvudmännens intresseområden
också bidra till reproduktion ideologier disponerar för olika sättav som

handla i skilda situationer.att
Yrkesutbildningama och andra särskilda kurser vid de olika folk-

högskolorna förefaller disponera sina elever för relativt handfast arbete
med människor lägre ellerpå mellannivå inom de organisati-typer av-

de förbereder för inom fritidssektom, inom idrottsrörelsen,oner som -
inom media och kommunikationsområdet, inom handikapprörelsen,
inom arbetarrörelsen Mycket sådan verksamhet bedrivs iosv. av
offentlig regi eller till delen med stöd offentliga bidrag tillstörsta av
olika organisationer.

estetiska linjernaDe verkar därutöver disponera föreleverna sättet
och handla inom särskilt kulturområde, exempelvis teaterli-att ettvara

eller musiklivets olika konstnärligaDet arbetets karaktärvet genrer.
och de hårda villkoren inom kultursektom göder förhåll-måhända ett
ningssätt bygger tankar idealitet,på utvaldhet särskildaochsom om
gåvor folkhögskolansInom estetiska linjer blir efterantagenman

eller mindre hårda uttagningsprov, vilket ibland dessa elevermer ger
positiv särställning skolan. Man någon till skillnad från sinaären

mindre begåvade kamrater den allmännapå linjen.
den ideologiHur olika förmedlas till elevernavägar mottassom

svårt uttala sig säkert djupgåendeär Mer effekter utbildningatt om. av
kan långsiktiga och fångasvåra i anslutning till eller föreatt straxvara
utbildningens slut. Våra elever sig mycket sällan ha märktanser av
några särskilda budskap i utbildningen, relaterade till skolansärsom
profil. Det i hög grad har nått fram budskapet alla männi-ärsom om
skors lika värde, ibland med tillägget alla får komma till tals ochatt

sitt, samtidigt det viktigt visasäga solidaritet och allaär att attsom
hjälps åt. Vissa sig också omfatta detta budskap, särskilt desäger som
enligt målskrivningama tillhör de missgynnade dvs. handi-grupperna,
kappade och invandrare.

Även den studerande inte medveten det, kan utbildningenärom om
fostra och påverka i riktning i enlighet med folkhögskolansären som
mål. Den har gått nykterhetsrörelsens skola behöver inte nödvän-som
digtvis bli nykterist han eller hon har kanske istället fått ökad förstå--
else för människor hamnat i samhället eller ökat intressesnett ettsom
för sociala frågor. har kanskeMan inte blivit religiös på den kristna
skolan, ödmjuk och fått förståelse för sina medmän-men mer en annan
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niskor. På arbetarrörelsens skola kanske inte har ändratman upp-
fackets betydelse. har lärt sigfattning roll och kanskeMen manom

vikten spelregler. skola harhålla sig till vissa På landstingetsattav
miljönsundare, både i relation tillkanske lärt sig leva liteattman

skaffat sig andra och intressenoch sig själv har vänner somman-
kanskeidrottsfolkhögskolanförväntas högre livskvalitet. På avtarge

idrottsprestationer till förmån för lagsport ochindividuellaintresset för
kamratanda.

kulturella reproduktio-till den och socialaFolkhögskolans bidrag
försök upprätthålla tankensammanfattaskanske kan ett attsomnen,

dennafolkhemmet i allmän mening. Mendet goda merenom
verklighetlärarnas elevernas.föreställning verkar Denänmer vara

Ökatsamhälle medutanför skolan hårteleverna beskriver är ettsom
välfärds-fortsatta nedskärningar ioch förvåld, arbetslöshet oro

ideal medkonkurrerar folkhögskolansden verklighetenIsystemet.
massmediadån,andra ochföreträdsandra ideologier ettgruppersom av

uppmärksamhet.också pockar på elevernassom
informationsteknologinmarknadenej, ochIdeologi eller närmen

utbild-internationaliseringen höjdamed kraveuropeiseringen och
samhälls-vad dominerarkompetensutvecklingningsnivåer och är som
hotardet förståeligt dedebatten och politiken idag, är attsomom

utbildning och desssig budskapet viktenmarginaliseras, tilltar om av
förnaturligtvis garantikvalificerande Utbildning ingenroll. är att

möjligheter. utomståendeerhålla flerarbete, Föröppnar enmen
sig kluvenvarför folkhögskolan kännerbetraktare det svårt förståär att

i utbild-vill komma vidareinför uppgiften dematt rusta som
Är godkompensatorisk uppgift såningssystemet. inte det somen

för folkhögskolannågon
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huvudefter olikaindeladeFolkhögskolornaTabell 1: typer av
imän fördelning1994/95verksamhetsåret samt

urvalet.

Antal skolorAntal skolor:kategorierOlika
urvalet:iskolor huvudmanav

235Religiösa
14+21/kyrkligafrikyrkliga-

115ArbetarrörelsenII.
14NykterhetsrörelsenIII.

Övriga 116intresseorganisationerIV.
218Stiftelser/ stödföreningarV:
348OffentligaV.

46+2landsting/ kommuner-

10136

året Dettill från 132 innan.skolor ökat 136antalet1994/95 harVerksamhetsåret
ökat.antal harstödföreningsskolornasoch/rörelse- organisations-är som

statsbidragsstöddaindelningI FBR:s34skolor.Båda är sammantagetH avgrupperna
alla dessaskolorsammanförs iskolor grupp.en

forAnslagsframställning1 FBR:FolkbildningsrådetutifrånIndelningen
StatsbidragsberättigadeBilaga1996.31/12budgetperioden 1/7 1995 -

frånskiljer sig FBR:skategoriindelningvårstencil.folkhögskolor, För som -
arbetsmarknaden.forFolkbildningLandström Inger,Ragnhildjfr Nitzler

upplevelsedeltagarnastillrockskolaochFrån baskurs starta eget av-
universitet,UmeåPedagogiska institutionenfrånArbetsrapporterutbildningen.

1994Nr 105
frikyrkorörel-särskiljersammanställningFolkbildningsrâdetss. 5-6. I man
och kommun-landstingsfolkhögskolorfolkhögskolor,kyrkligaoch samtsens
tvåsammanför tillvi dessamedanvarandrafolkhögskolor från grupper -

rörelse-övrigaförharhuvudmän.offentliga FBRrespektivereligiösa en grupp
tvåidelar dessa skolormedan viorganisationsfolkhögskoloroch grupper.

2 9.s.AnslagsframställningFBR:
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folkhögskolomatio utvaldaSammanställning de2:Tabell av
urvalet dessa.kriterier församt av

/län3- för urvalKriterierHuvudmanFolkhögskola
arbetslöshet4 Ämnenrangordnad

internat/extemat

kulturell "folksjäl"speciell iEnfhsk LandstingetEttlunda
regionen

långt frånGlesbygd/ inland EUMittenlän 6 -
musikFritidsledarutbildning,Internat,

handikappanpassat

fabriksstad, småbru-ochNära hamn-LandstingetTvålunda fhsk
småföretagartraditionoch i regi-kar-

Sydostlän 8 omm
språk,naturvetenskap,Miljö- ochInternat,

textil-och museifrågor,kulturhistoriahandikappanpassat
fritidsledarlinjeidrotts-, och

kvinnoindustriFabriksbygdfhsk LandstingetTrelunda3. -
främst för korttidsutbil-Utbildning

behörighet gr sk / skdade18Sydvästlän gy- ochoch kultur-Miljö- natur,lnternat,
samhällsfrågor, invandrar- ochochsyn-
minoritetsfrågor, fredsfrågorhörselanpassat

ochTvåspråkig linje svenska ett-
invandrarspråkstort

estetiskamedier,Europa, ämnen,
förrehabiliteringskurser vissa

handikappgrupper

språk/ miljögrannländerKulturmöteStiftelseFyralunda fhsk4. -
Glesbygd

skolorna medde minstaEnlNordlän avse-av
storlek5ende på statsbidragetsInternat,
teater/naturvetenskap, dramaData,handikappanpassat

3 FOLKHÖGSKOLOR infonna-från FolkhögskolomasKurskatalog1994/95.
FIN.tionstjänst

4 l tillfrån högstai länen 1993 04 06Rangordning arbetslöshetenav -
Landströmstatistik från NitzlerBearbetning AMS. Selägsta 24. av

tillFrån baskurs och rockskolaarbetsmarknaden.Folkbildning för starta eget
PedagogiskaArbetsrapporter frånutbildningen.upplevelsedeltagarnas av-

1994.Umeå universitet, 105,institutionen Nr
5 26-28:1993/94. Bilaga s.Verksamheten 2Folkbildningsrådet FBR,

1993/94.verksamhet budgetåretfolkhögskolomasstatsbidrag tillUtbetalt
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5. Femlunda fhsk Folkuniversitetet Bryggan till högre utbildning "uni-- -fem stiftelser tredje uppgift"versitetens forsk-
Centrumlän 24" vid universiteten ningsinformation, akademikerkultur
Externat Storstad/ kulturstad

En de folkhögskolanstörsta mätt iav
statsbidragö
Internationell inriktning / kulturmöten

Sexlunda fhsk Arbetarrörelsen Traditionsrik äldre rörelseskola
Inland

Medellän 5 Ekonomi, media, information,
Internat, teater/ drama
handikappanpassat

7. Sjulunda fhsk IOGT-NTO Huvudmannen idérörelse byggersom
målsina på "ickemateriella

element"7
Sörvästlän 13 Stark folkrörelseanknytning.

delvisInternat, Arbete med kultur- och samhälls-
handikappanpassat frågor, bl drogfrågor ta ex genom

litteratur och teater
Allmänna kurser, teater.

Åttalunda fhsk EFS Närhet till stad, kulturevene-större
ochhögre utbildningmang

Nordöstlän 14 Bibel, data, media/ information,
Internat, musik/ teater/ drama, bild och form,
hörselanpassat teckenspråk

9. Niolunda fhsk EFS Stort statsbidrag för utbild-extra
948ningsplatser 1993/

Sörlän 15 Bibel, data, musik, estetisk.
Internat,
hörselanpassat

Tiolunda fhsk10. Idrottsrörelsen Den omfattande idrottsverksamheten
och dessbetydelse folkrörelse isom

bidrag9Centrumlän 24 samhället stora statliga
Internat, Relativt andel statsbidragetstor av

handikapp-viss gäller utbildningsplatser, litetextra
handikappmanpassning bidrag för

ldrotts- / fritidsledarutbildning, frisk-
vård

5 FBR, Verksamheten 1993/94. Bilaga 26-28.s.
7 Jfr Micheletti Michelle, 1994 72, Det civila samhället och staten.
Medborgarsammanslutningarnas roll isvensk politik Stockholm: Publica.
8 FBR, Verksamheten 1993/94. Bilaga 26-28.
9 Se Micheletti, Bilaga1994 75, 234.t.ex. s.
10 VerksamhetenFBR, 1993/94. Bilaga 26-28.s.
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folkhögskolorna.lntervjuschemaTabell 3.

Antal intervjupersoner
Totalt

Ledningsnivå Antal/KursnivåSkola: Individnivå - --11 skolledare: skola:eleven lärare:

11fhsk 8 2 1Ettlunda

9Tvålundafhsk 7 1 1

13fhsk 1 1Trelunda 11"

8fhsk 5 2 1Fyralunda4.

1 11Femlunda fhsk 8 25.

142 1Sexlunda fhsk 11 "

132 1Sjulunda fhsk 10

Åttalunda 121fhsk 10 1

111Niolunda fhsk 9 19.

10fhsk 7 2 110. Tiolunda

16 10 112Totalt antal: 86

utfördes parintervjuEn intervjuerna somav
förinbjödsmed artistInklusive extraintervju ettsomen en

på allmänna linjenoch föreläsarekulturevenemang som

kurserkurser. Antaleturval skolanssigfördelarEleverna ett somav
på hurberoende bl.a.mellanvarierar 3-6på skolornaeleverna representerar

skola har.respektivekursutbudoch hurorganiseradundervisningen stortär
respektivepåi olikadock hemma 4-9hördeVåra intervjupersoner grupper

elevernaolika inriktningari antalofta indeladAllmän kursskola. ettär som
utifrån sitt intresse.välja mellankan eget
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ochefter könelevintervjuer fördelatSammanställningTabell 4:
ålder.

Antal intervjupersoner
Totalt
Antal:Män:Kvinnor:Folkhögskola:

84Antal:Ettlunda 4
Ålder: år23/ 27/20/ 4220/ 27/ år20/ 50

73Antal:Tvålunda 4
år24/ 24/ 44år22/ 22/ 31/ 32Ålder:

115Antal: 6Trelunda
Ålder: år27/ 43/22/ 27/ 50år26/ 30/31/ 38/24/ 53

53Antal: 2Fyralunda4.
Ålder: år25/ 25/ 28år19/ 19

82Antal: 6Femlunda
Ålder: år25/ 2735/ år32/ 33/ 34/ 3525/

114Antal: 7Sexlunda6.
Ålder: 4745/ år 31,37,38,24/ 26/ 37/ 5518/ 22/

104Antal: 6Sjulunda
år23/ 25/22/ 4026/ 38/ 39/ år21/25/ 45Alder:

Åttalunda 105Antal: 5
Ålder: 27/ 39/ år26/ 26/ 4720/ 20/ 26/ år19/ 33

94Antal: 5Niolunda
år19/ / 24/21 3021/ 22/ 27/ år20/ 43Alderz

73Tiolunda Antal: 410.
Ålder: år23/ 23/ 24/ 2525/ år24/ 25/ 26

863749Totalt antal:
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olikautifrånelevintervjuerSammanställning typerTabell 5: av
invandrare.handikappade ochantalkurser samt

eleverintervjuadeAntal
Antal:SärskildaSpecial-AllmännaSkola:

/ /TotalH Ikursenlinjenlinjer:

:å44gkEttlunda -
31handikappade 2 --

invandrare -----
743fhskTvålunda -

11handikappade ---
invandrare -----

11119Trelunda thgk
6handikappade 6 --- 817invandrare --

55113Fyralgggga§h§k
1handikappade 1 ---

invandrare -----
817kFemlun -. handikappade ---- 77invandrare ---

11326gxlundafhsk
21handikappade 1 - 11invandrare ---

1O55 -
handikappade ---- 22 "invandrare ---

1QöAttalgdüak 73 - 32handikappade 1 - 22invandrare ---
954 - 1handikappade 1 ---

invandrare -----
77fhskTiolunda10. --

handikappade -----
invandrare -----

// 86201753744antal:Totalt

elever/ skola.intervjuadeantalHhandikappade/linvandrare/Total=totalt
dyslexi.arbetsskadorhandikapp, samtsocialaochingår fysiskaHI gruppen invandrare.generationensoch andrabåde förstafinnsII gruppen liten.till Sverigefrån Asienoch komadopterades somDen ena
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Olika kursertyper av

med avsiktmed olika inriktningantal kurserPå varje skola valdes ett
ordinarieför detanordnad inomverksamhetspegla skolansatt ramen

inriktningareller med olikakursstatsanslaget. varjeFör grupper
undervisningenberoende hurelever pådeltog skiftande antalett

studeratsolika kurserrespektive skola. Deorganiseras på typer somav
omfattning.utifrån ämnesinnehåll ochindeladeolikaär tre typerav

veckor:Flertalet kurser längre 15änvar
baskunskapsnivånhöjningkurs/linjeI Allmän som ger av

behörighet förgrundskolekompetens/gymnasiekompetens. Kan ge
fortsatta studier.

bibellin-vävlinje,praktisk/estetisk linje,kanII Speciallinje vara-
Är iblandfunktionshindradeförje, teckenspråkslinje, data m.m.

yrkesförberedande ellerdenförkunskapskravförenad med vissa ärom
någotverksamhet inomprofessionellmindreförbereder för ellermer

idrottsledarut-fritidsledarutbildning,område;kulturelltestetiskt och
amatörteaterpedagog,utbildning tilljoumalistutbildning,bildning,

musiklinjer dåKanteaterlinjer,behandlingsassistent, somseso.s.v.
elleryrkesutbildningdirektantingenarbetsmarknadsinriktad som-

leder tilli sinutbildning, vilkenhögrebehörighet för turattgenom ge
eller högremusikläraretextillärare,bildlärare,yrke exempelvisett

12 4.1988Statistiska meddelanden,SCB,CentralbyrånJfr Statistiska
Enkätuppföljningfolkhögskola hösten 1982.Nybörjare på långa kurser i

våren 1987.
veckor:längre kurser minst 15folkhögskolekurserOlika typer av -

beteende-samhällsvetenskap,olikabrett utbudAllmän kurs: ämnenEtt av --
språkvetenskap,

särskildaåttideninriktning: Hälften kansärskildmed ägnasAllmän kurs av-
formochdrama/teater, färgmusik,ämnen -

allmännatiden skallSärskild linje: Minst ämnen25 ägnasprocent av --
journalist-ellertextil,specialämnentidåterstående teater,typenägnas av

utbildning
tidjämförtämnesinnehåll i folkhögskolans kursergenomgång överFör aven -

belysningFrihet till vadArvidson EnLars,och 19881906, 1950. 1970 se:, mil.,utveckling. Arvidson Larsochförutsättningarfolkhögskolansav
aspekterteoretiskamiljö någrapedagogiskaFolkhögskolans41f1988 s. -

Linköping:iUniversitetetbildningsprocesser.informellapå formella och
psykologi.ochInstitutionen för pedagogik
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konstnärlig utbildning inom dessa områden.
III Särskild kurs kan variera mycket både i innehåll ochsom

omfattning kan mycket allmänna eller fortbildningskaraktärvara av-
och i övrigt ingen formell kompetens flera de övriga.ger som av

ÄmneskurserTeoretiskt, praktiskt eller estetiskt innehåll. kortare 15än
veckor, eller preparandkurser for invandrare.
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rapportnfrån tidigareBilaga 7

länsvis.rangordnadArbetslösheten
AMS 061993 04statistik frånbearbetningEgen av -

länsvis:arbetslöshetenHögsta

ÖppetLÄN utanförTotaltrangordnade öppna
arbetslösaarbetsmarknadenskalai fallande

7,64%19,80%Norrbotten
" 7,54%18,30%Gävleborg

6,00%17,01%Värmland
6,91%16,95%Västernorrland
7,16%16,77%Kopparberg
6,34%16,72%Jämtland

Örebro 6,94%16,62%
5,61%16,10%Kalmar
5,78%16,00%Västmanland
6,1 1%15,87%Blekinge
6,04%15,78%Södermanland
4,90%15,75%Gotland
6,17%15,50%BohusochGöteborg
6,28%15,12%Västerbotten
5,81%15,09%Malmöhus

3%l15,08%Skaraborg
5,44%14,95%Jönköping
5,92%Älvsborg 14,81%
4,96%14,46%Kronoberg
6,01%14,20%Kristianstad
5,77%Östergötland 14,06%
5,47%14,05%Halland
5,48%12,43%Uppsala
4,96%10,57%Stockholm

arbetsmarknaden.för13 "FolkbildningLandström IngerRagnhildNitzler
upplevelsedeltagarnastillrockskolaochFrån baskurs eget avstarta -

univer-UmeåinstitutionenPedagogiskafrånArbetsrapporterutbildningen".
1.Bilaga1994sitet, 105Nr , 1993-04-06.14 Utredningsenheten/Inger Norén,Arbetsmarknadsstyrelsen,

Stencil.
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Andel sökande totalt och andel arbetslösa relativt befolkningen i
landet, 1990 1993:mars -

År Andel sökande Andel
arbetslösa

1990 5,1% 1,1%
1991 6,6% 2,0%
1992 10,5% 3,6%
1993 14,6% 6,0%
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UMEÅ Bilaga 8UNIVERSITET
institutionenPedagogiska

1995-01-08RN

folkhögskolorIntervjufrågor vidtill lärare

folkhögskollärare Hurvilja beskrivaduhur skulleBakgrund en-
sigdetkommererfarenheterTidigare Hurdu arbetat härlänge har

folkhögskolanden härjust pådu har hamnatatt
din folk-vidutbildningenkännetecknarallmäntdetVad är som
påverkarallmäntomvärlden detfaktorer ihögskola Vilka är som

föränd-viktigaskett någradetinriktning Haroch dessfolkhögskolan
i någrafolkhögskolanpåverkatde åren,ringar mersenaste som

deldensärskiljernågotdetavseenden Finnsavgörande avsom
utbildningövrigjämfört medunderstöddstatligtutbildningen ärsom

statli-Är omfattasdemellanskillnaderdet några avgrupper som
detbetyderVadskillnaderSociala/könsmässigaoch övrigamedelga

undervisningenförhelhet ochfolkhögskolani så fall för som
Någotfolkhögskolanförmålensamhälleligadu på deHur ser

förmålenbetyderVadsaknasnågotviktigt ellersärskiltär somsom
läraredigoch förskolanhär påplanering somer

perspektivfrån deltagarensutgåviktenmålen talasI attavom -
förändratsdeltagarperspektivet övermeddet härdetvad innebär Har

rättpånidutill målen Hur ärlevadettid går vetHur att omupp
inlärning-bästadet denbedrivs den GerhurUndervisningenspår -

underavgörandenågot sättförändratsundervisningenen Har mer
förändring-åstadkommitharfalldet i såVadde åren ärsenaste som

tidförändratsdenlärare-elev ut Har överrelationenarna Hur ser
denutbildningkanutbildning Vadpådu allmäntHur geser

i detfolkbildning någotBetyderindividenenskilde annat samman-
värdefolkbildningensbetyda förlärareVad kan duhanget som

målenoch i stort Isamhället lokaltförfolkbildningenbetyderVad
Vilkatill äranvändasskallstatsbidragetbl.a.sägs att grupper.svagare

meddetlärroll på något sätt Hurdet din ärPåverkardessa grupper
ni ihursådan ochdet någonfinnsplatserkonkurrensen resonerarom -
blirdetVilkastuderandeväljer ärnifallså när ut som

Vadålder/utbildningkvinnor/män,mellanSkillnadbortsorterade
jämlikhetenförfallinnebär det i så
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Kultur vittomfattande begreppär ett vad har ordet för innebörd-Ärför dig det någon särskild kultur förmedlas vid den härsom
folkhögskolan Utbildning brukar ibland liknas vid kultur vad lägger-
du i det Finns det några särskilda tankar, idéer eller förhållningssätt

du önskar förmedla till dina studerandesom
Vet du hur ni lyckas

Medborgerlig bildning begreppär framför allt kanskeett som
förknippas med den tidiga folkhögskolan Hur du på innebörden iser

Ärbegreppet idag förändratsHar tid detöver några kunskaper eller
kvaliteter du tycker särskilt angelägnaär de studerande har,attsom när
de lämnar skolan du hurVet ni lyckas

Demokrati begreppär användsett vilken innebördannat som -
vill du det deI samhälleliga målen uttrycks förhoppningge atten om
de studerande ska bli benägna delta i samhällslivet efterattmer

detVadavslutad utbildning hur du på görs Kan skolan påverkaser-
i den riktningen duKan lärare Vad det påverkarärsom annars som
Hur du på folkrörelsema idag Vad kan de betyda för samhällsut-ser
vecklingen

Samhället förändras väldigt snabbtsägs och genomgripande idag
vilka förändringar tycker du de genomgripandeär duHurmest ser-

på dessa förändringar hot eller möjlighet Informationsteknologin
Vad innebär de för skolan digFör lärare Några förändringarsom
avseende form och innehåll Medför det något för rekrytering såvälav
studerande personal Kompetensbehov vid skolan Egna kompe-som
tenssbehov

10. Hur du på dina studerandes möjligheter det gällernär attser
konkurrera utbildningsplatser och arbete i framtiden Hur du påom ser
arbetslösheten Vad beror den på Går den lösa idéerNågraatt om
hur

11. Avslutningsvis Vilka förändringar skulle du vilja föreslå en-
politiker, ska besluta den framtida folkbildningens målsom om

Något du vill tillägga i sammanhanget jag inte har frågat omsom
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UMEÅ Bilaga 9UNIVERSITET
institutionenPedagogiska

1995-01-08RN

Intervjufrågor vid folkhögskolatill rektor

folkhögskolakarakterisera rektorskulle du viljaBakgrund hur enen-
dulänge harandra skolformerfrån rektorer på HurSkiljer sig han/hon

du har hamnatkommer det sigerfarenheterarbetat här Tidigare Hur att
folkhögskolanjust den här

din folkhög-kännetecknar utbildningen vidallmäntVad detär som
utbildningensärskiljer den del ärskola Finns det något somavsom

i omvärl-utbildning Vilka faktorermed övrigstatligt understödd jämfört
inriktningfolkhögskolan och dess Harpåverkardet allmäntden är som
beror dessa påde åren Vadförändringarskett viktigadet några senaste

statligtutbildningenden delsärskiljer ärFinns det något somavsom
utbildningjämfört med övrigunderstödd

studerande-sigdina lärare SkiljerkännetecknarsärskiltNågot som
för kursen Köns-statsbidrag utgår ellerberoende pååt omgrupperna

ibetyder det såVadstatsbidragsunderstödd andra kurserskillnader resp
folkhögskolan helhetfall för som

folkhögskolansamhälleliga politiska måldedu påHur somser
planering,de för verksamhetensfunktion fylleromfattas Vilkenav

bra i målensärskiltdu tyckerNågotgenomförande och resultat ärsom
Är ni lyckastill nilevamöjliga HurSaknas denågot vetatt omupp

tillanvändasstatsbidraget bl.a. skallocksåmålenI sägs att svagare
verksamheten vidbetyder det förskola Vaddet på dinVilka ärgrupper.

nårekryteringsinsatser föraktivanågradin skola Görs att svaga grup-
statsbi-deikvinnor någonspeciellt tillniperVänder män avresper

finns det någonkonkurrensendet meddragsstödda kurserna Hur är -
Vilka detstuderandeni väljeri så fall ärnisådan och hur när utresonerar

jämlikheteninnebär det i så fall förVadblir bortsorteradesom
hurperspektivfrån deltagarensutgåviktenmålen talasI attavom -

relationenhär på skolanverksamheten Hurtillhar det översatts ser
lärare-elev ut

enskil-denVad kan utbildningutbildningallmänt påduHur geser
Vadsammanhangetfolkbildningen i detjustVad betyderde individen

lokalt och iför samhället stortbetyder folkbildningen
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Kultur vittomfattande begreppär vad harett ordet för innebörd för-
Ärdig det någon särskild kultur förmedlas vid den här folkhögsko-som

lan Utbildning brukar ibland liknas vid kultur vad lägger du i det-
Finns det några särskilda tankar, idéer eller förhållningssätt du önskarsom

din skola skall förmedla Regionalatt betydelse du hurVet ni
lyckas

Medborgerlig bildning begrepp framför alltär kanskeett som
förknippas med den tidiga folkhögskolan Vilken innebör lägger du in i
begreppet medborgerlig bildning Hur det idag innebördenHarär

Ärförändrats det folkhögskolan står för medborgerlig utbildningsom
Äridag Vem annars det några kunskaper eller andra kvaliteter, dusom

tycker särskilt angelägna de studerandeär har, de lämnar skolanatt när
Vet du hur ni lyckas

Demokrati flitigt begreppär vilken innebördett använt villannat -
du det de samhälleligaI målen uttrycks förhoppning dege atten om
studerande ska bli benägna delta i samhällslivet efter avslutadattmer
utbildning hur du på det Vad görs Kan skolan påverka i denser-
riktningen Vad det påverkarär Hur du på folkrörelsernasannars som ser
samhällsroll idag Finns det idéernågra dina huvudmän har Påsom
vilket kan ni föra det skolansätt påsätt Vad kan de betyda förut sam-
hällsutvecklingen

10. Samhället förändras väldigt snabbt ochsägs genomgripande idag -
vilka förändringar tycker du de genomgripande Informationstek-är mest
nologin Hur du på dessa förändringar hot eller möjlighet Vadser
innebär förändringarna för skolan Några förändringar avseende form och
innehåll Medför det något för rekrytering såväl studerandeav som
personal Kompetensbehov vid skolan Egna kompetensbehov

11. Hur du dinapå studerandes möjligheter det gäller kon-när attser
kurrera utbildningsplatser och arbete i framtiden duHur påom ser
arbetslösheten Vad beror den på denGår lösa Några idéer huratt om

12. Avslutningsvis Vilka förändringar skulle du vilja föreslå poli-en-
tiker, ska besluta den framtida folkbildningens målsom om

Något du vill tillägga i sammanhanget jag inte har frågat omsom
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UMEÅ UNIVERSITET Bilaga 10
Pedagogiska institutionen
RN 1995-0 1-08

Intervjufrågor till studerande vid folkhögskolor

Bakgrund ålder, tidigare studier, arbetslivserfarenhet-
Hur kommer det sig du går här på folkhögskolan och inte i någonatt

utbildning Varför just den här folkhögskolan profilens betydel-annan
se du eller tidigareHar haft några särskilda intressen de haftHarnu
betydelse för du går den härpå skolan Vad du det haratt ärtror som
påverkat dig till intresserad just får sina intressenxx Varatt vara av man
ifrån

Hade du några bestämda mål eller andra planer för dina studier
Försörjning under studietiden Vad hade du för förväntningar på utbild-
ningen de infriatsHar

Vad det kännetecknar utbildningen vid folkhögskolaär som en
Undervisningen hur bedrivs den Ger det den bästa inlärningen-

duLäser mycket Vad
Är det särskilt kännetecknarnågot lärare folkhögskolasom en

ÄrKvinnliga kontra manliga lärare det något särskilt kännetecknarsom
studerande Kvinnliga/manliga studerande relationen lärare-elevHur ser
ut

Årdu till målen för folkhögskolanKänner det viktigt känna tillatt
dessa Om inte målen till för målenI talas vikten utgåär attvem om av-
från deltagarens perspektiv innebärvad det för dig detStämmer-

med hur det här skolanpå folkbildningsmålen talas ocksåIöverens är
skall företräde till folkhögskolan hur du påattom svaga grupper ges ser-

Ärdet det bra målsättning Finns det härnågra påen gruppersvaga
skolan Vad kännetecknar i fall dessaså

du allmänt utbildningHur på vad kan enskilde in-den denser ge-
dividen Vad kan folkhögskolan inte andra utbildningar kan Vadge som
betyder utbildning för samhället lokalt och i Betyder folkbildningenstort
något särskilt i det sammanhanget

brukar ibland förknippa folkhögskolanMan med sådana begrepp
medborgerlig bildning vilken innebörd har dessa begrepp för digsom -

Vem/vilka tycker du ska förmedla medborgerlig Folkhögsko-bildning
lan Annan skolform
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Kultur vittomfattande begrepp vad har ordet för innebördär ett -
Ärför dig det någon särskild kultur förmedlas vid den här folkhög-som

skolan Utbildning brukar ibland liknas vid kultur tycker du liggerdet-
någonting i det Vad Finns det några särskilda tankar, idéer eller för-
hållningssätt den här skolan förmedlarsom

Vad kommer den här utbildningen medföra för dig Har du på-att
verkats i några viktiga avseenden under utbildningens du fåttgång Har
några kunskaper eller du särskilt viktiga du utvecklatsHarärsom anser

Ärpå något sätt det något du saknar i din utbildningannat
10. Samhället förändras väldigt snabbt och genomgripande idagsägs -

vilka förändringar tycker du de genomgripande Informationstek-är mest
nologin du dessa förändringarHur hot eller möjlighet Kommerser
dessa förändringar betyda något särskilt för din framtid folkhög-Föratt
skolans framtid och innehållet i utbildningen

11. Demokrati aktuellt ord i många olika sammanhang vadär ett -
betyder det för dig det med demokratin här Inflytande iHur på skolanär

Ärundervisningen du medlem i någon förening eller typannan av
Ärsamhällelig verksamhet det viktigt delta i sådana aktiviteter Troratt

du utbildningen kommer påverka dig i sådan riktningatt att en
12. Vad har du för planer för framtiden du tänkt fortsätta studeraHar

Hur du dina möjligheter erhållapå arbete efter avslutad utbild-att ettser
ning du på arbetslösheten Vad lösaHur beror den på Går den attser
Några idéer hurom

Avslutningsvis13. Vilka förändringar skulle du vilja föreslå poli-en-
tiker, ska besluta den framtida folkbildningen villNågot dusom om
tillägga jag inte har frågat du tycker väsentligt i det härärsom om som
sammanhanget

Sååå
Öocliåøvé
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