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Abstract
The thesis aims to investigate folk high school participants’ social
representations of university. According to the theory of social representations, folk high school participants’ social representations of university are
created socially and change depending on their experiences of university.
The thesis also aims to investigate the origins of these social representations
and how they have developed over time, as well as whether and how these
representations have been affected by other social representations, such as
those of the distinctive character of folk high school. In order to identify
folk high schools participants’ social identities and social representations, I
have made use of empirical data collected through free associations and
interviews with folk high school participants and former folk high school
participants. To discover the origin of the representations and how they
developed over time, I conducted a document study of an important folk
high school teacher magazine. The results show that throughout the history
of folk high schools, the institution has remained true to two basic ideas.
These two fundamental ideas explain why different social identities and
different representations exist among the participants. The idea of folk high
school as something different and special, leads to representations of folk
high school as an alternative to other forms of education and to
representations of university as something unlike folk high school. The
second idea – that folk high school must adapt to the surrounding
community – leads to representations of folk high school as a second
chance and social representations of university as a goal.
Key Words: folk high school, widening participation, social representations,
distinctive character, university, social identity, liberal adult education,
popular adult education, free associations.

Sammanfattning
Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala
representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala
representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om
högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende
på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. Avhandlingen syftar
också till att undersöka dessa sociala representationers ursprung och
framväxt, liksom om de har påverkats av andra sociala representationer
exempelvis dem om folkhögskolans särart. För att identifiera folkhögskoledeltagarnas sociala identitet och sociala representationer har jag använt mig
av empiriska data insamlat genom fria associationer och intervjuer med
folkhögskoledeltagare och före detta folkhögskoledeltagare. För att
undersöka representationernas ursprung har jag genomfört en dokumentstudie på folkhögskolelärarnas tidskrift. Resultaten visar att folkhögskolans
företrädare genom hela folkhögskolans historia har förhållit sig till två
huvudidéer, den om folkhögskolans särart och den om att folkhögskolan är
en institution som anpassar sig efter det omkringliggande samhället och dess
krav. Dessa båda idéer förklarar varför olika sociala identiteter och olika
sociala representationer existerar bland folkhögskoledeltagarna. Grundidén
att folkhögskolan har en särart leder till representationer om folkhögskolan
som ett alternativ till annan utbildning och högskola och universitet som
något som inte är likt folkhögskola. Den andra grundläggande idén om
folkhögskolan som en institution som ständigt anpassar sig leder till
representationer om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som
mål.
Sökord: folkhögskola, breddad rekrytering, sociala representationer, särart,
universitet, social identitet, folkbildning, fria associationer.
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Förord
När jag skriver de här orden är det vinter och tjugo grader kallt ute. Det är
svårt att föreställa sig att om bara några månader när jag disputerar kommer
det att vara sommar och förhoppningsvis cirka 40 grader varmare ute än det
är just nu. Lika konstigt känns det att blicka fram mot en sommar när jag
inte riktigt vet vad jag kommer att göra. Kanske kommer jag att vara ledig?
Hur gör man då? Jag ser framför mig hur jag kommer kunna leka och bada
med barnen utan att behöva tänka på datorn och avhandlingen som väntar.
Kanske ligga i hängmattan (om jag nu hade en sådan) och läsa en bok eller
lyssna på dagens sommarpratare? Bara tanken känns underlig. De senaste
åren har sommarpratarna pratat under repristid medan jag suttit och skrivit
på min avhandling och bara lyssnat med ett halvt öra. Jag har inga drömmar
om att sommarprata, trots det har jag flera gånger funderat över vad jag
skulle prata om ifall jag var sommarpratare och vilka låtar jag skulle spela.
Visst familjen och barnen finns ju alltid att prata om, likaså den helgalna
hunden. Hästintresset och allt det sociala umgänget är det värre med
eftersom det är något som fått stå tillbaka de senaste åren medan jag jobbat
med avhandlingen. Skulle man kunna fylla ett sommarprogram med att
prata om en avhandling? Vad skulle man i så fall prata om, om man nu inte
diskuterade avhandlingens upplägg och resultat? Det finns i varje fall många
låtar som jag skulle kunna spela för att beskriva mina känslor för
avhandlingen. Att hålla på att skriva en avhandling är på ett sätt ungefär
som att ha ett kärleksförhållande, ena stunden är det upp och andra stunden
är det ner, alla vet väl hur många låtar det finns om det.
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En trogen följeslagare på spotify under sista åren med avhandlingsarbetet
har varit Melissa Horn. Även om hennes låtar handlar om något helt annat
så känns flera av dem som om de handlar om avhandlingsskrivandet.
Exempelvis fraserna ”jag hörde sånger i mitt huvud, men de kom aldrig ut.
Jag kan inte skilja på om jag vill vinna dig, va med dig, bli av med dig, skada
dig” från Äntligen över och ”jag kan sitta flera timmar, jag kan gå igenom
allt… jag umgås knappt med någon, ja du vet hur det kan bli…” från Jag ska
sakna dig i morgon. Skulle jag välja en Melissa låt att spela i mitt
sommarprogram så skulle det dock bli Sen en tid tillbaka. Hela den låten
speglar de tunga stunderna i avhandlingsskrivandet. Tack och lov finns det
bra stunder också när allt flyter på. På en konferens i höstas upptäckte jag
gruppen Syster Fritz. Deras låt Nu händer det handlar egentligen om något
helt annat än att skriva avhandling, men har även den spelats flitigt här
hemma sedan dess. Hela låten bär med sig känslan av flyt som jag också
känt.
Nu när avhandlingen är klar skulle jag också välja att tacka de personer som
betytt mest för mig under avhandlingsskrivandet. Gunnar Sundgren var min
första handledare som introducerade mig i forskarvärlden genom att tro på
mig och låta mig vara med i den andra statliga utvärderingen av
folkbildningen (Sufo2). Sedan kom Christina och Mohamed Chaib att bli
mina handledare. Dessa båda handledare kompletterar varandra på ett
ypperligt sätt: ”Thina” har ett avundsvärt öga för detaljer och har fungerat
både som granskare och bollplank under den här tiden, medan Mohamed
ser helheten. Mohameds långa erfarenhet av forskningsarbete och
kunskaper om teorin om sociala representationer har betytt mycket. Jag är
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medveten om att jag inte alla gånger har varit en lätt doktorand att handleda
eftersom jag har en stark egen vilja och en enorm envishet på gott och ont.
Om jag skulle spela en låt för mina handledare i mitt sommarprogram skulle
det vara Rebecca Malmborgs När stormarna yr.
Jag vill också tacka Mikael Lindberg vid Mälardalens högskola som anställde
mig som projektledare i Bryggan II och fick mig intresserad av det problem
som ligger till grund för avhandlingen. Ett stort tack också till de som
finansierat mina forskarstudier. Stockholms Arbetareinstitutsförening som
bidragit med ett doktorandstipendium, Folkbildningsrådet, projektet
Folkhögskolans praktiker i förändring under ledning av Bernt Gustavsson,
samt Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping där
jag sedan 2008 haft doktorandtjänst.
Andra jag vill tacka är alla goda kollegor som i olika skeden stött och blött
såväl stort som smått som haft med avhandlingsarbetet att göra. Alla ni som
deltagit i det vuxenpedagogiska seminariet vid Mälardalens högskola,
forskargruppen kring Folkhögskolans praktiker i förändring, doktorandseminarier vid Högskolan för lärande och kommunikation och alla deltagare
på olika forskarutbildningskurser och konferenser jag deltagit i – Tack! Ett
extra tack vill jag rikta till Anna Lundin, Ann Öhman-Sandberg, Ingela
Bergmo-Prvulovic, Ingrid Granbom, Marie Carlsson och min före detta
”arbetssambo” Joel Hedegaard som fått stå ut med det mesta ältandet.
Förutom kolleger vid Högskolan för lärande och kommunikation har Berth
Danemark, Solveig Hägglund och Sam Paldanius läst och granskat texten i
samband med halvtids- och slutseminarium, jag vill rikta ett stort tack till
dessa personer för deras givande kommentarer. Tack också till Karin
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Karlsson och Per Askerlund som hjälpt till att lösa alla praktiska frågor runt
forskarutbildningen, Johan Kohlin som hjälpt till med avhandlingens
omslag och Karolina Boberg som korrekturläst bland annat referenslistan.
Att skriva på en avhandling innebär ofta en distansering från det sociala
livet. Jag har privilegiet att ha flera sanna vänner vid min sida som förstår
min frånvaro och som jag alltid är välkommen till med såväl stora som små
problem. För alla dessa vänner skulle jag spela just Sanna vänner med Carola i
mitt sommarprogram. Ett stort tack till Clara som ställer upp och löser
praktiska problem när logistiken inte är på min sida. Tack till Moa och Sivan
som geografiskt befinner sig en bit bort, men alltid är nära i tanken - bättre
vänner än er kan jag inte tänka mig! Jag har dessutom lyckats lära känna
flera underbara ”deluxpinglor” som alla är mammor till barn som fyller sex
år under sommaren. Tack Cissi, Elin, Isabel, Lena, Linda, Lisa, Lotta,
Nettan och Therese – det blir inget spa Tallåsen för min del i år, men det
får vi ta igen dubbelt upp nästa år!
Förutom vänner vill jag också tacka min familj: mamma, pappa, systrar och
bröder med respektive som alltid ställer upp när de kan. Det största tacket
går dock till mina barn Widar och Vendela som stått ut med att mamma
mer eller mindre bosatt sig vid datorn de senaste månaderna. Jag har arbetat
med avhandlingen sedan innan ni föddes och det ska bli otroligt skönt att
inte behöva använda den tid jag egentligen vill tillbringa tillsammans med er
med att skriva avhandling. Ett lika stort tack till Jim, min livskamrat och
mitt främsta bollplank. För dig skulle jag spela Dawid Bowies Life on Mars i
mitt sommarprogram. Anledningen att jag valt just den låten är att jag tror
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att du många gånger känt dig som om vi levt på Mars med en fru vars
”huvud inte fungerar som det ska” (citat Vendela 4,5 år) och ett långt ifrån
jämställt förhållande då det gäller att ta hand om barn och hushållssysslor.
Framför allt vill jag dock spela Life on Mars för att jag vet att du tycker så
mycket om den. Tack för att du finns!
Tillsist, till er som tvivlat och inte trott på mig. Er skulle jag också tillägna
en låt i mitt sommarprogram. En låt som är en av mina favoriter.
Sångerskan heter Lily Allen. Vilken låt det är får ni lista ut själva.

Tidaholm, februari 2011

Annelie Andersén
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I vårt utvecklade kunskapssamhälle där alla ungdomar uppmanas
påbörja gymnasiala studier och där nästan hälften av en årskull går
vidare till högskolan finns risk för ökade kunskapsklyftor.
Folkbildningen är många gånger en utväg för dem som inte klarat av
eller velat delta i det reguljära utbildningsväsendet...
(Prop. 2005/06:192)

DEL I
ATT FINNA PROBLEMET

Samtidigt vet vi att många ungdomar inte är intresserade av att läsa
vidare på universitetet. Alla ungdomar vill faktiskt inte bli
akademiker. Alla ungdomar kan inte heller bli akademiker och
samhället fungerar inte om alla är akademiker.
Jan Björklund (DN-debatt 2008-04-21)
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Kapitel 1: Inledning
Det var bara ett ord som jag inte förstod.
Det var en tjej som frågade vad det betydde
– och hon var svensk!

Citatet ovan är hämtat från en deltagare i projektet Bryggan II vid
Mälardalens högskola där jag arbetade som projektledare under tre läsår
med start hösten 2002. Projektet, vilket var ett samarbetsprojekt mellan
högskolan och de omkringliggande folkhögskolorna, syftade till att vara just
en brygga mellan folkhögskolan och högskolan. Liksom fler liknande
projekt, startade det till följd av de medel som utbildningsdepartementet
delat ut för att motivera och inspirera kortutbildade och svårrekryterade
grupper att läsa vidare på högskolan (SFS 2001:935). Folkhögskoledeltagarna fick i projektet bland annat möjlighet att delta vid ordinarie
föreläsningar på högskolan. Efter ett sådant tillfälle berättade en av
folkhögskolelärarna för mig att en av hennes deltagare hade varit på en
föreläsning på högskolan. När han kom tillbaka till folkhögskolan frågade
läraren honom hur föreläsningen varit och det svar hon fick var att det hade
varit intressant och bra. Deltagaren berättade också för läraren att det bara
varit ett ord under föreläsningen som han inte förstått, men att det då varit
en tjej som frågat vad ordet betydde.
När jag fick höra den här berättelsen första gången började jag fundera över
vilka bilder om högskolan som såväl folkhögskoledeltagare som andra kan
ha. Den här deltagaren hade uppenbarligen en bild av föreläsningen som
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något som sker på ett krångligt och akademiserat språk där han som
invandrare inte kommer att kunna förstå någonting. Jag har efter detta fått
ta del av många liknande berättelser. De folkhögskoledeltagare jag kom i
kontakt med i projektet Bryggan hade tydliga föreställningar om vad en
folkhögskola är, vem en folkhögskoledeltagare är, och vad en folkhögskola
är till för, framförallt baserat på deras egna erfarenheter. De hade också
föreställningar om vad en högskola eller ett universitet är, vad de är till för
och vem som är en högskole- eller universitetsstudent utan att de
nödvändigtvis hade några direkta erfarenheter av detta. En deltagare i
projektet sa vid ett tillfälle att hon inte kunde läsa vidare på högskolan. Hon
hade ju inte klarat av det traditionella gymnasiet utan måste gå på
folkhögskolan i stället, hur skulle hon då kunna klara av att läsa vidare på
högskolan eller ännu värre på universitetet?
Parallellt med projektet Bryggan II arbetade jag i ett annat projekt om
folkbildningens särart, FolkSär (Andersén, Lundin & Sundgren, 2003). I
projektet, som var en del av den statliga utvärderingen av folkbildningen
2004, SUFO2, arbetade jag med att belysa begreppet folkbildningens särart
och dess innebörder och möjliga tolkningar utifrån folkbildningens egna
tidskrifter. Folkbildningens egna tidskrifter definieras i utvärderingen som
tidskrifter

utgivna

av

folkbildningsförbundet,

studieförbunden

och

folkhögskolelärarnas fackförbund, SFHL. Syftet med den studien var att,
genom diskursanalys av tidskriftsartiklarna, finna hur det talas om
folkbildningen inom den egna diskursen. En utgångspunkt för studien var
att ”talet om” folkbildningen bidrar till att konstruera och vidmakthålla
föreställningar om vad folkbildning är och att folkbildningens särart är en
22
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social och språklig konstruktion skapad av bland annat folkbildningsforskarna och de som skriver i folkbildningstidskrifterna. Av studien
framkom bland annat att motbilder är något som används mycket i talet om
folkbildningen och dess särart eller identitet. Folkbildningen är något i
förhållande till något annat som exempelvis annan vuxenutbildning, den
obligatoriska skolan eller högskolan och universitetet (Andersén, 2003).

Avhandlingens problemområde
Utifrån de båda projekt som jag beskrivit ovan, började jag fundera över om
de tankar som folkhögskoledeltagarna uttryckte, angående att högskolan
inte var något för dem, kunde vara en bieffekt av särartstanken. Jag började
också fundera kring vilken effekt detta i så fall hade för den breddade
rekryteringen till högskolan1 där folkhögskolan anses spela en viktig roll då
det gäller att nå personer som normalt inte läser vidare på högskola eller
universitet (prop. 2001/02:15). Någonstans här föddes mitt avhandlingsprojekt.
Med föreliggande avhandling vill jag således fånga de bilder deltagare vid
folkhögskolans allmänna, högskoleförberedande, kurser2 har av högskola
och universitet och om att studera där. Vidare ämnar jag undersöka varifrån

Många gånger använder jag för enkelhetens skull termen högskola när det likaväl kan stå
högskola och/eller universitet. Det finns vissa skillnader mellan högskola och universitet.
Jag delar dock Täljedals (2001) uppfattning om att högskola är ett extensionellt vidare
begrepp vari den mindre delmängden universitet innefattas och anser därför att det många
gånger går att använda termen högskola även för universitet, så som jag gör i föreliggande
avhandling. Dock vill jag betona att jag alltid använder termen universitet i de fall där det är
av avgörande betydelse.
2 Dessa allmänna kurser kallas på vissa folkhögskolor för allmän kurs och på andra för
allmän linje. Jag har valt att använda mig av begreppet allmän kurs.
1
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dessa bilder kommer och hur de har utvecklats. Som framgår av den
inledande texten finns även ett intresse av att finna om och i så fall hur
dessa bilder påverkas av de bilder som finns om folkhögskolans särart.
Min förhoppning är att avhandlingens resultat skall bidra till att
medvetandegöra vilka bilder folkhögskoledeltagarna har av högskola och
universitet samt hur dessa bilder har vuxit fram, för att på så sätt kunna
bidra till folkhögskolornas arbete med att förbereda deltagarna för studier
på högskola och universitet. Genom att göra de som arbetar inom
folkhögskolan medvetna om folkhögskoledeltagarnas bilder av högskola
och universitet och varifrån dessa bilder kommer skapas också möjlighet att
reflektera över vilka bilder de själva förmedlar till sina deltagare. Min tanke
är också att resultaten skall vara behjälpliga för högskolan i mötet med nya
studenter, både från dessa så kallade nya grupper och från mer traditionella
studerandegrupper. För oss som arbetar inom högskolan är det ibland lätt
att glömma att alla inte har samma erfarenhet av högskolan som vi själva
har.

Avhandlingens upplägg och disposition
Efter detta inledande kapitel ägnas avhandlingens andra kapitel åt att
redovisa den tidigare kunskap inom områden som tangerar avhandlingens
problemområde. I kapitel tre redogörs för det teorietiska perspektiv som
avhandlingen tar sin utgångspunkt i och i kapitel fyra specificeras syftet med
avhandlingen ytterligare. Kapitel fem och sex behandlar avhandlingens
metodologi. I kapitel fem redogörs för datainsamlingsförfarandet och i
kapitel sex redogörs för hur analysen gått till samt hur jag valt att presentera
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resultaten. Resultatet av analysen presenteras och diskuteras i kapitel sju till
tio. Slutligen i kapitel elva diskuteras avhandlingens tänkta konsekvenser.
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Kapitel 2:Tidigare kunskaper
Som framkommit av föregående kapitel är det problemområde som
avhandlingen utgår ifrån folkhögskoledeltagares bilder av högskola och
universitet kopplat till folkhögskolans särart och breddad rekrytering. Det
finns så gott som ingen tidigare forskning på området. Däremot finns en del
litteratur i form av forskning, utvärderingar och statistik inom angränsande
områden. Förutom en kort introduktion om folkhögskolan och dess
funktion i utbildnings-Sverige, redogörs nedan för den litteratur som finns
om deltagare på folkhögskolans allmänna kurs och deras bilder av högskola
och universitet. Här redogörs också för andra gruppers bilder av högskola
och universitet. Även litteratur rörande såväl folkhögskolans särart som vad
högskolemässighet innebär redovisas eftersom särartstanken kan tänkas ha
betydelse för folkhögskoledeltagarnas bilder av högskola och universitet.
Avslutningsvis redogörs också för litteratur om breddad rekrytering och
övergången från folkhögskola till högskola och universitet.

Folkhögskolan
Flertalet av avhandlingens läsare är säkerligen väl bekanta med folkhögskolan som institution, men för dem som inte är det kommer jag här kort
redogöra för folkhögskolan, dess framväxt och funktion.
Idag finns det 150 folkhögskolor i Sverige. Enligt Folkhögskolans
informationstjänst (2010) bestämmer varje folkhögskola själv över sin profil
och vilka kurser som anordnas på skolan. Detta betyder att folkhögskolornas huvudmän har stora möjligheter att sätta sin prägel på skolorna.
Huvudmannaskapet delar in folkhögskolorna i två grupper, rörelsefolkhög27
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skolor

och

landstingsfolkhögskolor.
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folkhögskolor

har

olika

folkrörelser, stiftelser, föreningar eller ideella organisationer som huvudmän,
medan 43 har regioner eller landsting som huvudmän. Varje folkhögskola är
(enligt proposition 1990/91:82) skyldig att ordna någon form av allmän kurs
som utgör minst 15 procent av verksamheten. Den allmänna kursen som
främst vänder sig till deltagare som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning är enligt folkhögskolans informationstjänst ett alternativ till
kommunal vuxenutbildning då det gäller att få grundläggande behörighet att
söka vidare till högskola och andra högre studier. I folkhögskolan ges inga
betyg, istället delas sedan 1958 ett studieomdöme ut till de deltagare som så
önskar. Studieomdömet mäter deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig
studier.
Till skillnad från andra utbildningsanordnare är folkhögskolorna inte
bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna
verksamhetsplaner. Skolorna finansieras bland annat genom bidrag från
regering och landsting. Enligt Folkhögskolans informationstjänst (2010) är
syftet med statsbidraget till folkbildningen att stödja verksamhet som bidrar
till att: stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att
påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidragen skall
också leda till att utbildningsklyftor utjämnas och att bildnings- och
utbildningsnivån i samhället höjs.
Folkhögskolor har funnits i Norden sedan 1844. Den person som tillskrivits
rollen som folkhögskolans fader är den danske författaren och prästen
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Den första folkhögskolan startades i
Rödding i Danmark 1844. Vilken roll och vilket inflytande Grundtvig och
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de danska folkhögskolorna har haft i uppkomsten av de svenska
folkhögskolorna är omtvistat (Gustavsson, 2009; Maliszewski, 2008;
Runesdotter; 2010a; Simon, 1989). Simon (1989) menar att Sverige tog till
sig folkhögskolan som institution, men lät den präglas av en svensk
karaktär. Från Grundtvig kom dock tanken att folkhögskolan skulle vara fri
och frivillig. Med detta menades att folkhögskolorna skulle vara fria från
betyg och inte skulle låta sig styras av läroplaner. Lärarna skulle istället
utforma verksamheten tillsammans med deltagarna vilka skulle komma till
folkhögskolan av egen fri vilja. Eftersom de första folkhögskolorna riktade
sig till böndernas söner, vilka skulle återvända till arbetet på gården, fanns
det inte heller något behov av examen eller betyg (Runesdotter, 2010a).
De första svenska folkhögskolorna, Hvilan och Önnerstad, startades 1868
och de följdes snart av fler. De som startade de första folkhögskolorna
gjorde det för att de ville skapa en skolform för sina egna behov, skaffa sig
kunskaper för att utveckla jordbruket och ta tillvara på möjligheter till
politiskt inflytande som de fått i och med riksdagsreformen 1865 (Runesdotter, 2010a; Simon, 1989). I början var folkhögskolorna tänkta att fungera
som en sorts högre folkskolor och vände sig till den omkringliggande
landsbygdens bondesöner. De fungerade som stöd- eller garantiföreningar
vilka samlade in de pengar som behövdes för att driva skolorna. Tanken var,
enligt Runesdotter (2010a), också att folkhögskolorna skulle finansieras av
elevavgifter men redan 1872 lades en motion om statsbidrag, vilken
beviljades.
Den första landstingsägda folkhögskolan (enligt Tams arkiv, 2010) var södra
Kalmar läns folkhögskola som grundades 1886. Enligt Runesdotter (2010a)
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var alla nya folkhögskolor under perioden 1886 till 1900 landstingsfolkhögskolor. De fick ofta namn efter sitt landsting. Även de landstingsägda folkhögskolorna vände sig till böndernas söner vilka studerade på skolorna
mellan höstbruk och vårbruk på de så kallade vinterkurserna. Även för
böndernas döttrar fanns kurser på folkhögskolorna. Dessa kurser ägde
företrädelsevis rum på somrarna och inriktades på sådana (typiskt) kvinnliga
göromål som ansågs vara nödvändigt för en bondhustru att kunna. Den
första sommarkursen för kvinnor startade, enligt Runesdotter, 1872 på
Hvilans folkhögskola och det var först när vinterkursernas platser inte
kunde fyllas med manliga sökanden som kvinnor kom att antas. Enligt
Larsson (1997) kom det att dröja ända in på 1920-talet innan kvinnorna
kom att behandlas något sånär jämställt med männen på folkhögskolorna.
När platserna på folkhögskolans vinterkurser inte längre kunde fyllas av
bondsönerna var det inte bara bondkvinnor som fick plats utan även andra
grupper än bönderna, främst var det arbetarklassen som fick möjlighet att
läsa på folkhögskola. Detta medförde, enligt Runesdotter (2010a), en
omprövning av folkhögskolans identitet då det också blivit viktigt för folkhögskolorna att anpassas till andra grupper än bönder. De första
arbetarfolkhögskolorna startades under 1900-talets första årtionde, men det
dröjde ända till 1930-talet innan drängar, pigor, torpare och arbetarklassen
på allvar fick tillträde till folkhögskolan. Under denna period startades
många folkhögskolor av folkrörelser så som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Efter detta har folkhögskolan fortsatt att
utvecklas och kommit att möta nya grupper av människor med nya behov.
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Andra påverkansfaktorer rörande hur folkhögskolan kom att utvecklas var
de många skolreformer3 som ägde rum under 1900-talet och som påminde
om att folkhögskolan inte hade en självklar plats i det svenska
utbildningssystemet (Sjöman, 2009). När den nioåriga grundskolan
genomfördes 1962 sågs den, enligt Runesdotter (2010a), som något som
skulle komma att undergräva folkhögskolan eftersom folkhögskolan
befarades förlora sin viktigaste elevgrupp. Även införandet av kommunal
vuxenutbildning 1968 och gymnasiet 1971 bidrog till att ändra
folkhögskolans rekryteringsmöjligheter och att skapa en stor oro inom
folkhögskolan gällande dess framtida uppgifter. Vuxenutbildningsreformen
var den som torde ha slagit hårdast mot folkhögskolan då den innebar att
folkhögskolan inte längre var den enda skolformen som vände sig till vuxna.
Skolreformerna medförde dock att många ungdomar som lämnat folkskolan
utan tillräkliga förkunskaper för att kunna söka till högre utbildningar kom
att söka sig till folkhögskolan, och de ställde krav på betyg och
behörighetsgivande kurser. Även om oron kring skolreformerna var stor
hade folkhögskolorna gott om deltagare under 1960-talet på grund av de
stora barnkullarna efter andra världskriget. Detta medförde att många
folkhögskolor startade filialer inne i städerna, filialer som i flera fall så
småningom utvecklades till självständiga folkhögskolor.
På 1980-talet minskades folkhögskolornas bidrag från staten samtidigt som
möjligheten att utföra uppdragsutbildning infördes (Runesdotter, 2010a).
Enligt Runesdotter har det de senaste tjugo åren pågått två stora

Enhetsskolan med grundskola och gymnasium, samt den kommunala vuxenutbildningen
och högskolereformen.
3
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förändringar inom folkhögskolans organisationsfält; folkhögskolan har fått
en ny styrningsmodell och nya deltagargrupper har kommit till. I och med
den övergång från mål- till resultatstyrning som infördes i folkhögskolan i
och med 1991-års förordning kom bidragen till folkhögskolorna att
reduceras än mer, samtidigt som folkhögskolorna kom att användas för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att folkhögskolorna härmed fått skiftande
möjligheter till intäkter vid sidan av de offentliga bidragen har enligt
Runesdotter (2010a) gjort några folkhögskolor till vinnare och andra till
förlorare. Enligt henne var de folkhögskolor som ställde sig mest positiva
till förändringarna de som kunde dra nytta av möjligheterna att expandera,
utnyttja lokalerna för konferenser, vandrarhem och personalutbildning, eller
ge sig in i konkurrensen om elever som traditionellt hör till andra
skolformer. Runesdotter skriver också att det bland vinnarna finns många
tätortsnära folkhögskolor, medan folkhögskolorna på glesbygden oftare hör
till förlorarna. Det har alltid varit viktigt för folkhögskolorna att locka
deltagare till sig men i och med det nya bidragssystemet blir det, enligt
Runesdotter, ännu viktigare för folkhögskolorna att nå upp till det antal
deltagare som de får statsbidrag för, så de inte riskerar minskade bidrag. Det
blir med andra ord viktigt hur folkhögskolorna marknadsför sig, inte bara
för att synas utåt, utan också för att driva på inåt för att förbättra skolans
profilering (Runesdotter, 2010a, s 131).
Folkhögskolans roll i förhållande till det övriga skolväsendet idag kan
åskådliggöras med bilden över ”utbildnings-Sverige” (nedan, s 34). Så som
skolverket framställer det, har folkhögskolan fått en egen ruta, skild från
såväl gymnasium som annan vuxenutbildning. Till folkhögskolan kommer
deltagarna antingen från gymnasiet eller från annan vuxenutbildning
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(komvux); folkhögskolan anses på egen hand vara en fullgod väg till
högskola

och

kvalificerad

yrkesutbildning

(KY-utbildning)

utan

komplettering inom kommunal vuxenutbildning. Samtidigt går det pilar från
gymnasiet till övrig vuxenutbildning. Här anses det att komplettering kan
vara nödvändig. Folkhögskolan ses således som ersättning eller komplement
till kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning ses som ett
komplement till annan gymnasieutbildning, det vill säga gymnasium.
Fortsätter deltagarna att studera efter sin tid på folkhögskolan anses det
enligt skolverket vara på högskole-, universitets- eller KY-utbildningar.
Enligt Statistiska centralbyrån (2006) är det cirka 40 procent av deltagarna
som läste långa kurser på folkhögskolan läsåret 2002/03 som någon gång
efter detta studerat på högskola, men det finns också de som fortsätter läsa
in ytterligare behörigheter inom kommunal vuxenutbildning. Här saknas en
pil.
Folkhögskolans särart
Jag har inledningsvis i denna avhandling tagit upp särartstanken och dess
eventuella betydelse för deltagarnas bilder av högskola och universitet.
Genom hela dess historia har folkhögskolan beskrivits som speciell, eller
särskild i förhållande till annan utbildning. I den proposition (1990/91:82)
som kom i början av 1990-talet framkom att undervisningen på
folkhögskolan skulle ske på ett sätt så att den i form och arbetssätt tydligt
kom att skilja sig från den undervisning som anordnades av det offentliga
skolväsendet och högskolan. Av propositionen framgick också att
folkbildningens resurser inte fick användas till sådan verksamhet som till
både form och innehåll motsvarade det offentliga skolväsendets
verksamhet. Kravet upphörde dock i och med en senare proposition
33

Figur 1: Utbildnings-Sverige enligt skolverket

34

(Källa: Skolverket, 2009)
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(1997/98:115). I stället skulle folkhögskolorna själva ta ansvar för att se till
att utbildningarna kom att präglas av folkbildningens kännetecken (Prop.
1997/98:115). Såväl folkbildare som andra talar om att folkbildningen skulle
vara annorlunda än annan (ut)bildning (Andersén, Lundin & Sundgren,
2003). I vissa fall kallas det särart och i andra fall identitet eller kultur. En
sökning på ordet särart på Svenska akademins ordbok på nätet (2011) anger
att ordet särart betyder utmärkande beskaffenhet och betecknar något som
är särskiljande från annat/annan av liknande slag. Begreppet egenart och
särprägel anges som synonymer. Även enligt Nationalencyklopedin (2011)
är särart en karaktäristisk beskaffenhet hos något eller någon: ofta med
antydan om avvikande beskaffenhet i förhållande till företeelser av liknande
slag. Egenart anges som synonym och individualitet som besläktat begrepp.
Särarten kan beskrivas som något som kan uttryckas i termer av en allmän
anda, eller folkhögskolemässighet (Gustavsson, 2009; Paldanius & Alm
2009). Särarten kan även uttryckas som att en speciell pedagogik tillämpas,
särskilda undervisningsmetoder används eller i sättet att bemöta deltagarna.
Paldanius (2007) skriver att begreppet folkhögskolemässig(t) används
frekvent och att det därför torde vara av betydelse, samtidigt som det inte är
helt klart vad som menas med begreppet.
Det talas och skrivs således en hel del om det särskilda med folkhögskolan
och har så gjorts genom hela dess historia. Vad detta särskilda är tvistas det
dock om. Enligt Gustavsson (2009; 2010) är det problematiskt att beskriva
folkhögskolan i allmänna termer då varje skola har sin särprägel och att
folkhögskolans karaktär skiftar beroende på tid och rum. Han menar också
att olikheterna mellan olika folkhögskolor vissa gånger är så pass stora att
det är svårt att hitta de drag som gör skolorna till just folkhögskolor och
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inte till något annat. Enligt Gustavsson (2010) är det statliga förordningar
och anslag som i slutänden bestämmer vad som är en folkhögskola. Genom
folkhögskolans historia har det vid varje utbildningsreform siats om att
folkhögskolan spelat ut sin roll, men i stället har ökad konkurrens i form av
gymnasium och kommunal vuxenutbildning lett till att folkhögskolan har
anpassat sig till nya behov. Enligt Folkbildningsrådet (1996) är det just
förmågan att kunna möta nya behov utan att förlora sin själ, att förena
förnyelse med eftertanke som är folkhögskolans särart. Folkbildningsrådet
menar att utan denna förmåga hade folkhögskolan kunnat gå i graven som
en stendöd gammalmodig yrkesutbildning för lantbrukare. Samtidigt som
många, särskilt de som företräder folkhögskolan, menar att det finns något
särskilt med skolformen i förhållande till andra skolformer så finns det även
de som menar att folkhögskolan är och skall vara som vilken skola som
helst (Andersén, 2003; Paldanius & Alm, 2009).
Folkhögskolans särart är inte något som lätt låter sig undersökas. Sundgren
(2003) skriver att det finns två sätt att hantera särarten i forskning. För det
första kan särarten undersökas och fastställas genom studier av yttre
verkligheter, essentiellt, för det andra som något språkligt konstruerat,
diskursivt. Att formulera problemet essentiellt leder, enligt Sundgren, till att
forskaren letar efter indikatorer på något inom folkhögskolan som särskiljer
sig från andra liknande verksamheter. Genom att formulera problemet som
något diskursivt söker forskaren kartlägga på vilket sätt folkbildningens
särart framträder i språket, samt hur dessa diskurser uppstår och
upprätthålls. I föreliggande avhandling fokuseras främst den senare av dessa
två dimensioner. Med detta menas att jag inte ämnar ta ställning till om det
finns en särart och vad denna i så fall består av, utan att jag snarare är
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intresserad av hur särarten beskrivs. Viljan att markera sin särart är enligt
Sundgren (2003) inget unikt för folkhögskolan. Han skriver att det finns en
vilja att på en rad olika samhällsområden markera särart, det vill säga att stå
för något unikt, skilt från annat eller andra. Inom högskolan pratas det till
exempel om högskolemässighet (Högskoleverket, 2001). Särartsmarkörer
har, enligt Sundgren (2003), den dubbla funktionen att inkludera de och det
som hör till den egna familjen och att exkludera de eller det som inte hör
dit. Särarten bestäms således med hjälp av utpekandet av såväl likheter som
olikheter. Folkhögskolans sätt att använda särartsbestämningar har också
den uppgiften.
Berndtsson (2000) räknar förutom folkhögskolans särart även upp folkhögskoleideologi, folkhögskoleetos, folkhögskoleanda, folkhögskolemässighet
och folkhögskolans egenart som begrepp vilka alla betecknar det särskilda
med folkhögskolan (se även Bergstedt & Larsson, 1995; Sundgren, 2000).
Vilket begrepp som används beror på flera omständigheter, som exempelvis
tid, rum och tradition. Mer om hur dessa begrepp används samt hur de
förhåller sig till varandra diskuteras av såväl Sundgren (2003) som Lundin
(2003). Larsson (1995) talar om folkbildningens innebörd. Enligt honom
kan innebörden av begreppet folkbildning inte vara entydig, istället menar
han att det handlar om att fånga en mängd fenomen som hålls samman av
familjelikheter. Det finns således ett antal studier som fokuserar på frågan
om vad som kan sammanfattas som folkbildningens särart, och då speciellt
vad den är essentiellt sett. Det senaste försöket att kartlägga folkhögskolans
särart har gjorts av Paldanuis och Alm (2008; 2009). De fokuserar på vad
orden folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet innebär, hur begreppen
används i praktiken samt huruvida de kan ses som kopplade till olika
38

TIDIGARE KUNSKAPER
___________________________________________________________
mekanismer som upprätthåller folkhögskolepraktikens särart och identitet.
Av studien framkommer att olika variabler för folkhögskoleanda och
folkhögskolemässighet varierar oväntat lite bland lärare i olika åldersklasser
och beroende på lärarnas utbildning och undervisningserfarenhet. Högre
ålder och längre undervisningserfarenhet medför dock stark folkhögskoleanda oavsett utbildningsbakgrund. Det finns också en relativt liten grupp
lärare som inte prioriterar eller ens rekommenderar folkhögskoleanda och
folkhögskolemässighet för folkhögskolans verksamhet. Paldanius och Alm
(2009) lyfter fram tre typer av anda: alternativ anda, framgångsanda och
möjlighetsanda. Den alternativa andan innebär en känsla av delaktighet i att
förvalta ett arv som alternativ bildning/utbildning i samhället. Framgångsandan innebär att stödja deltagarnas framgångar och att uppleva att
deltagarna ofta når framgång. Möjlighetsandan hänger samman med den
frihet och flexibilitet som ryms inom folkhögskolan. Här har lärarna stor
handlingsfrihet inom vissa ramar och målen går att anpassa till den
individuella deltagaren. De skriver att äldre och erfarna lärare betonar alla
tre typer av anda, medan yngre och mindre erfarna lärare fokuserar mer på
framgångsandan och möjlighetsandan och inte lika mycket på den
alternativa andan. Resultaten indikerar också tydligt att folkhögskoleanda
och

folkhögskolemässighet

existerar

både

på

en

nationell

nivå

(folkhögskoleanda) och på lokal nivå på enskilda folkhögskolor, till exempel
beroende på huvudman och profil. Paldanius och Alm har även funnit att
orden folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet används av andra
aktörer än folkhögskolelärarna, men då med någon annan innebörd.
Exempel på skillnaden kan vara att en folkhögskollärare använder orden för
att definiera lyckade exempel i undervisningen, ett statsråd kan använda
folkhögskoleanda för att definiera ett problem i en utbildningsdebatt medan
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forskare använder anda för att beteckna ett historiskt faktum. Orden
förekommer således allmänt, men har en mycket oklar och flexibel
betydelse. De kan användas för att beteckna nästan vad som helst.
Frågan är dock om särartsdiskussionen, vilken främst äger rum bland
folkhögskolans företrädare (ledning, lärare och övrig personal) är något som
även når deltagarna. Lökken (2009, s. 75) skriver att folkhögskolans bild av
särskildhet avspeglar sig i deltagarnas och de före detta deltagarnas
berättelser. Däremot menar hennes informanter att ingen på folkhögskolan
har talat om någon särskild pedagogik, folkhögskolemässighet, den
personliga utvecklingen eller bildning. Trots detta återfinns, i Lökkens
studie, likheter mellan den offentliga retoriken och deltagarnas upplevelser.
På detta sätt, menar Lökken, att de centrala aktörerna konstruerar bilden av
en särskildhet på en strukturell nivå, medan deltagarna gestaltar hur både
särskildhet och likhet görs i den pedagogiska praktiken.
Jag har inte kunnat finna någon studie som tar upp vad särartstänkandet har
för betydelse för de som deltar i folkbildningen. Den enda betydelse
särartstänkandet har tillskrivits och som jag också själv funnit i en tidigare
studie (Andersén, 2003) är vilken betydelse den har för folkbildningen och
dess bevarande. Jag är inte ensam om att fundera kring särartstänkandets
betydelse för folkhögskoledeltagarnas bilder av högskola och universitet.
Vid Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet har det genomförts en
studie med syfte att fördjupa förståelsen om olikhetens diskurs mellan
folkhögskola och universitet, som kan relateras till pedagogiska självbilder.
Av projektbeskrivningen (Grundtviginstitutet, 2007) framkommer att
folkhögskola och universitet ofta framställs som att de är baserade på skilda
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pedagogiska rationaliteter och det finns, menar forskarna, en mytbildning
om

”hur

folkhögskolan

är”

kontra

”hur

universitetet

är”

(Grundtviginstitutet, 2007). Detta försvårar ett samarbete och en dialog
mellan folkhögskola och universitet. Tanken är att projektet om olikhetens
diskurs ska kunna utformas till ett kunskapsunderlag som ska kunna
användas i arbetet med att motverka social och geografisk snedrekrytering
till högskolan. Det som Lökken (2009) anser vara problemet är att
folkhögskolan dels profilerar sin pedagogik som särskild, dels ger kurser
som är avsedda att vara högskoleförberedande. Mark (2009) anser att det är
fel att prata om folkhögskolan som särskild. Istället menar hon att
folkhögskolan och högskolan är komplexa organisationer som samtidigt
både är särskilda och lika i förhållande till varandra. Det handlar, enligt
Mark, snarare om olikheter inom likartade verksamheter.
Folkhögskolans deltagare
Fokus i denna avhandling ligger på folkhögskolans deltagare, men vad
menas med folkhögskoledeltagare? Som tidigare redovisats har jag valt att
avgränsa begreppet till att gälla deltagare vid folkhögskolornas allmänna
kurser. Att studien rör just deltagare på de allmänna kurserna beror på att de
är högskoleförberedande och till skillnad från andra folkhögskolekurser ger
högskolebehörighet. Det finns många anledningar till att välja att studera på
en folkhögskolas allmänna kurs. Lökken (2009) skriver att: ”Tidigare var
kanske bildningssynen mer framträdande bland eleverna medan nu går man
mer på folkhögskola på grund av ’tvånget’ att komplettera en missad
utbildning på gymnasiet” (s. 72). Folkhögskoledeltagare är en mycket
heterogen grupp med individer som representerar de flesta tänkbara
bakgrunder. Det är därför svårt att säga något generellt om vem
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folkhögskoledeltagaren är. Detta gäller speciellt folkhögskolornas allmänna
kurser. Det enda generella som går att säga om deltagarna på allmän kurs är
att de av någon anledning saknar tillräckliga gymnasiebetyg. Det vill säga att
deltagarna

antingen

saknar

gymnasiebetyg

helt,

har

ofullständiga

gymnasiebetyg, eller behöver stärka sina chanser att komma in på just den
högskoleutbildning de vill. Som anledning till att de inte har fullständigt
gymnasiebetyg nämner deltagarna i Lökkens (2009) studie att de valt fel
program på gymnasiet, varit med om en olycka, haft hög frånvaro samt att
de inte trivdes eller att de upplevt att lärarna inte lagt märke till dem på
gymnasiet.
Enligt statistiska centralbyråns (2006) uppföljning av folkhögskoledeltagare
på allmän kurs läsåret 2002/03 (se Bilaga 1, tabell 1) anger de flesta
deltagarna (64 procent) att de sökt till folkhögskolan av intresse eller för
personlig utveckling. Nästan hälften, 45 procent, anger att de sökt för att få
behörighet till fortsatta studier och 24 procent att de sökt folkhögskolan
som en förberedelse för fortsatta studier. Då procenttalen summeras
framgår att respondenterna har kunnat fylla i flera svar i enkäten vilket kan
ses som en fördel eftersom det är svårt att tolka skillnaderna mellan de olika
svarsalternativen. Att få behörighet är i min mening ett sätt att förbereda sig
för fortsatta studier. Skillnaden mellan alternativen torde vara att det första
alternativet utgår från anskaffandet av behörighet som mål, medan det
andra alternativet väljs av personer som valt folkhögskolan för att komma in
i studierna igen, hitta en studieteknik och mentalt förbereda sig för fortsatta
studier. Att förbereda sig för fortsatta studier kan således också hänga
samman med det första svarsalternativet om att läsa på folkhögskolan för
personlig utveckling. Anledningen till att de behöver förbereda sig kan vara
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på grund av att det var länge sedan de läste senast, eller att de misslyckats på
gymnasiet eller i kommunal vuxenutbildning. Andra skäl för att välja
folkhögskolan som tas upp i studien (se Bilaga 1, tabell 1.) är att få en
yrkesutbildning (8 procent), av arbetsmarknadsskäl (12 procent), kursernas
anpassning till funktionshinder (3 procent), möjligheten att få bo på internat
(7 procent) samt skolans profil (19 procent).
Det finns ytterligare statistik om folkhögskolans deltagare att ta del av på
Statistiska centralbyråns hemsida (2010). Statistiken är dock svår att få
överblick över då det exempelvis skiljer i antalet deltagare på allmän kurs
under läsåret 2002/03 i olika tabeller. Förmodligen beror detta på att
statistiken i de olika tabellerna är insamlad vid olika tillfällen och för olika
syften. Dessutom gäller statistiken i flertalet fall endast statsbidragsberättigande verksamhet, vilket innebär att ingen deltagare uppgavs vara under 18
år, något som inte riktigt stämmer, då många folkhögskolor tar emot
deltagare från gymnasiets individuella program som får läsa samma
utbildning

som

deltagarna

på

folkhögskolans

allmänna

kurs

(Folkhögskolans informationstjänst, 2010). Tabellerna som finns att ladda
ner på SCB:s hemsida visar också att ungefär hälften av deltagarna är i
åldern 18-24 år. Vad gäller utbildningsbakgrund uppger elva procent att de
inte genomgått grundskolan fullständigt, 18 procent hade grundskola som
högsta tidigare utbildning, 19 procent hade påbörjat gymnasiet men inte
avslutat det, 17 procent hade tvåårigt gymnasium och 29 procent treårigt,
medan sju procent hade högre utbildning än gymnasium.
SCB har inte undersökt om folkhögskoledeltagarna kommer från studievana
miljöer eller ej. I flera av de studier som gjorts vid Grundtviginstitutet
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(Malmgren 2006; Lumsden Wass, 2006; Lökken, 2009) framkommer att
flertalet folkhögskoledeltagare, liksom studenter med folkhögskolebakgrund, kommer från familjer där högskolestudier setts som något
naturligt. Lökken (2009) vill utifrån sina studier inte hävda att de intervjuade
personerna kommer från studieovana miljöer, i varje fall inte om detta
betyder miljöer där universitetsstudier är sällsynta. Hon menar i stället att
det vore mer korrekt att enbart benämna kategorin som de som har en kort
tidigare skolutbildning.
Av Statistiska centralbyråns (2006) statistik framkommer att av de personer
som avslutade allmän folkhögskolekurs läsåret 2002/03 och som deltog i
SCB:s studie fick 50 procent behörighet till högskolestudier, 36 procent fick
inte behörighet och 14 procent inte visste huruvida de fick behörighet eller
inte (se Bilaga 1, tabell 2). Statistiken visar också att tre år efter avslutad
folkhögskoleutbildning är det 45 procent som provat på högskolestudier (se
Bilaga 1, tabell 3) och 28 procent som vid tillfället läste på högskolan (se
Bilaga 1, tabell 4).
Andras bilder av folkhögskola
I en undersökning från SCB (Wadensjö, 2004) tillfrågades ungdomar om de
deltagit i någon kurs vid folkhögskolan under perioden 1999-2003. Sju
procent svarade att de gjort detta. På frågan varför de inte deltagit i någon
folkhögskoleutbildning var det tio procent som svarade att de inte känt till
möjligheten. De flesta ansåg i stället att de inte hade haft tid eller möjlighet,
att de erhållit kunskap från annat håll eller att de helt enkelt inte var
intresserade. Deltagarna i studien fick också svara på vad som skulle få dem
intresserade av att läsa på folkhögskolan. Av svaren framgick att
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ungdomarna i Wadensjös studie hade svårigheter att skilja folkhögskola från
högskola och universitet. En deltagare i studien säger:
”Ska jag vara ärlig så är folkhögskola för mig ’träskor’ och ’drejkurser’.
Är övertygad om att jag har fel men de människor jag träffat som gått på
folkhögskola har varit den typen” (Wadensjö, 2004, s 91).

Wadensjö tar också upp att påtagligt många tyckte att folkhögskolan hade
dåligt rykte, låg status och behövde en bättre image. De menade att
folkhögskolan hade en låg status på arbetsmarknaden och hos arbetsgivarna
samt att flumstämpeln behöver tvättas bort. En deltagare i studien säger:
”Om de fick bättre rykte och mer inflytande. Mitt intryck av dem är att det
verkar vara så slappt, mer fika än studier…” (Wadensjö, 2004, s 92).
Två deltagare vid Sigtuna folkhögskola (Horned, 1995) genomförde en
rundfrågning vid Stockholms universitet där de frågade universitetsstuderande om folkhögskolan. Många trodde att den enda utbildningen på
folkhögskola var för konstnärer eller hantverkare. En del trodde att det var
en speciell typ av människor som studerade där. Liknande resultat har jag
själv kommit fram till då jag låtit universitetsstuderanden associera kring
ordet folkhögskola (Andersén 2010b). Universitetsstudenterna beskriver här
folkhögskolan som ett lugnare alternativ till kommunal vuxenutbildning. De
ser folkhögskolan som en skola med fri undervisning och anser att
pedagogiken där är friare och mer knuten till livsåskådning samt tar sin
utgångspunkt i omvärlden i högre utsträckning än annan utbildning. De
beskriver vidare skolformen som något utan poängnivåer och de associerar
också folkhögskola med något roligt och allmänbildande, en gemenskap
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med möjligheter att växa för livet. Andra ord som högskolestudenterna
associerar folkhögskolan med är landet, mys, unga vuxna, manchesterbrallor, internat och estetiska ämnen som teater och konst.

Bilder av högskola och universitet
Föreliggande avhandling handlar främst om folkhögskoledeltagares bilder
av högskola och universitet. De bilder folkhögskoledeltagarna har av dessa
institutioner kan vara påverkade av andras bilder av högskola och
universitet. Nedan redovisar jag därför både den litteratur jag funnit som på
något sätt beskriver folkhögskoledeltagarnas bilder och den litteratur jag
funnit om andra personers bilder av högskola och universitet. I
redovisningen av andras bilder av högskola och universitet har begreppet
högskolemässighet, vilket kan betraktas som en motsvarighet till
folkhögskolans särart eller folkhögskolemässighet, fått ett eget stycke.
Deltagarnas bilder av högskola och universitet
Av tidigare forskning (Lundgren, 2005; Lumsen Wass, 2006; Paldanius
2000, 2002, 2003) framkommer att de bilder de folkhögskolestuderande har
av sig själva som folkhögskolestuderande respektive högskole- eller
universitetsstuderande beror på vilka bilder och vilka erfarenheter de har av
såväl folkhögskola som av universitet och högskola. Folkhögskolan ses ofta
som ett alternativ för de som inte klarat av att läsa på gymnasiet eller
komvux. Att läsa på folkhögskola kan därför för deltagarna innebära en risk
att bli sedd, både av sig själv och av andra, som en andra klassens
studerande, en som inte klarar av att studera.
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Av Lökkens (2009) studie framkommer att folkhögskoledeltagarna tror att
studier på högskola innebär att behöva läsa en stor mängd litteratur. En
deltagare som tidigare gått allmän kurs och som vid tiden för studien läser
på ett så kallat basår säger att allmän kurs är som gymnasiet, medan basåret
är mer likt högskolan. Han har aldrig varit på högskolan, men tror att det,
som han uttrycker det, är högre tempo och seriösare studier på universitetet
än på folkhögskolan. En av de personer Lökken har intervjuat nämner att
omdömet som ges på folkhögskolan skall spegla hur väl deltagaren passar
för högre studier. Hon tror att många blir lurade att tro att det är lika lätt att
läsa på högskolan som på folkhögskolan och att det därför blir en chock för
dem då de inleder sina akademiska studier. Lökken har utöver
folkhögskoledeltagare även intervjuat universitetsstudenter med folkhögskolebakgrund. Här framkommer att studenterna, då de läste på folkhögskolan, trodde att universitetet skulle vara friare (utan att definiera vad de
menar med friare) än det var. Studenterna hade också förväntat sig mer
diskussionsseminarier, och att det skulle vara svårare att komma in i
studierna och att hitta en bra studieteknik.
I tidigare nämnda studie av Lumsden Wass (2006) redovisas åtta deltagares
bilder av övergången från folkhögskola till universitet och deras
studieavbrott vid universitetet. I dessa berättelser blir det, enligt Lumdsen
Wass, tydligt att studenterna har olika bilder med sig från folkhögskolan då
de berättar om själva undervisningen och studiemiljön. Vissa deltagare
beskriver den som unik och särskild i förhållande till den studiemiljö som
universitetet erbjuder, framförallt då det rör vad som värderas, vad kunskap
är och hur kunskap mäts. Andra deltagare menar att folkhögskolemiljön inte
skiljer sig speciellt mycket från andra studiemiljöer de mött. När studenterna
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beskriver sina studier vid Göteborgs universitet ges också här skilda bilder.
Till viss del kan detta förklaras med att de läser vid olika program och
fakulteter, men det kan naturligtvis också förklaras av att studenterna har
olika preferenser, olika bakgrund, olika erfarenheter med sig och olika
förväntningar på hur det ska vara att studera. Någon beskriver självstudier
som krävande och hade gärna sett mer samarbete med kurskamrater, medan
andra ser självstudier och eget ansvar som positivt. Två studenter beskriver
samma utbildning väldigt olika. Den ena är starkt kritisk medan den andra
är mycket nöjd. Lumdsen Wass (2006) påtalar att förutom att bilderna av
universitetet skiljer sig så verkar det inte heller finnas några gemensamma
preferenser om hur universitetsstudier bör vara. Hon drar slutsatsen att det
faktum att deltagarna läser just vid en folkhögskola inte är någon garanti för
att de får samma preferenser för hur universitetsstudier bör vara upplagda.
Hon menar också att om man skulle fråga andra studenter som inte har
folkhögskolebakgrund skulle förmodligen liknande bilder komma fram. Det
vill säga att folkhögskolebakgrunden inte torde ha någon betydelse för
presumtiva högskolestudenters syn på högskola och universitet.
Andras bilder av högskola och universitet
Det finns få studier om hur högskola och universitet uppfattas och än färre
studier som rör uppfattningar om högskola och universitet hos personer
som står utanför akademin. Vad gäller de som är inom akademin beskriver
Ehn och Löfgren (2004) att de vid ett universitetsseminarium låtit personer
som arbetar på universitetet att spontant, utan samtal, skriva och rita sina
personliga tankar om akademin. Av resultatet framkommer att universitetet
ses som en intellektuell organisation som bekämpar vanföreställningar med
empirisk kunskap och rationell analys, en organisation där emotionell
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intelligens inte är av särskild vikt. Universitetet beskrivs också som en
passionerad arbetsplats, fylld av nyfikenhet, ärelystnad och prestationsångest. Universitetet beskrivs både som fritt och ofritt. Friheten sägs bestå
av den intellektuella friheten att ägna sig åt stimulerande och kreativa
sysslor, medan ofriheten sägs bestå av stela makthierarkier och
revirtänkande. Även om akademisk leda förekommer är den, enligt Ehn och
Löfgren, underordnad lusten att veta. Slutsatsen som Ehn och Löfgren drar
är att upplevelsen av universitetet skiftar beroende på vad man vill ha ut av
det och vad man själv förmår att ge och att universitetet i den meningen är
en högst vanlig arbetsplats. Ehn och Löfgren (2004) har också undersökt
hur universitet beskrivs i memoarer och liknande skildringar av universitetsvärlden. De kommer fram till att ett genomgående tema är svängningarna
mellan den upphöjda intellektuella verksamheten och det motsägelsefulla
känsloklimatet, liknande det som beskrivits ovan.
Högskolemässighet
Precis som det inom folkhögskolan talas om folkhögskolemässighet talas
det inom högskolan om högskolemässighet. Högskolemässighet torde stå
för den mest framträdande bilden av vad högskolan är för något. Inte heller
högskolemässigheten är klart och tydligt definierad, utan högskolesektorn
får själv, enligt Franke och Nitzler (2001), göra sin tolkning av vad som
konstituerar högre utbildning och högskolans unika ställning jämfört med
andra utbildningsinstitutioner. Även om högskolemässigheten inte är klart
definierad är begreppet tydligt kopplat till utbildningens kvalitet och
standard, samt vad som är den högre utbildningens kärna och kännetecken.
Högskolemässighet tolkas således ofta som något positivt, även om det
finns de som menar att högskolemässighet inte alltid är så positivt som det
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ofta framställs (Täljedal, 2001). Oftast är det, enligt Täljedal, utbildningar
som definieras som högskolemässiga, men även utbildningsanordnare kan
anses vara högskolemässiga. Rolf (2001) skriver att högskolemässighet
handlar om samband mellan den högre utbildningen, dess institutioner och
dess medlemmar. Han vill skilja på högskolemässig utbildning och
högskolemässighet hos studenterna. Enligt honom kännetecknas en
högskolemässig utbildning av att innehålla moment som sammantaget är
ägnade att ge förmåga att med insikt delta i samhällets framtida kunskapsutveckling inom utbildningsområdet. Mer specifikt innebär det att ge
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, samt förmåga
att självständigt lösa problem. Högskolemässighet hos studenterna innebär,
enligt Rolf, självinsikt och medvetenhet om den egna kunskapen.
Riksdagens revisorer (2000/01:1) talar om innebörden av en högskolemässig grundutbildning. De tar upp att all högskoleutbildning utifrån 1993års högskoleförordning skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund
samt på beprövad erfarenhet. Liksom i den tidigare högskolelagen från 1977
ställs också krav på nära samband mellan forskning och utbildning.
Utbildningen i högskolan skall dessutom utveckla studenternas förmåga till
självständiga och kritiska bedömningar samt att få studenter att delta i
kunskapsutbyte på vetenskaplig nivå. Enligt Rolf (2001) är också
forskningsanknytning ett centralt begrepp i diskussionen om högskolemässighet. Begreppet forskningsanknuten utbildning kan, enligt riksdagens
revisorer (2000/01:1), preciseras på olika sätt. Undervisningen skall
överrensstämma med aktuella forskningsresultat, lärarna bör vara
forskningsaktiva, det skall finnas en teoretisk bas av kunskap att tillgå inom
det aktuella området och metodundervisning skall förekomma. Utöver detta
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betonas även vikten av självständiga och kritiska bedömningar. Demker
(2001) skiljer på högskolemässighetens kvalitativa och kvantitativa sida. Hon
menar att högskolemässighetens kvantitativa sida rör mängden kritisk
hållning, vetenskaplig hållning och förmåga att följa kunskapsutvecklingen.
Den kvalitativa sidan är i stället kravet på vetenskaplighet i såväl pedagogik
som ämnessubstans. Den kvantitativa sidan täcks, enligt Demker, väl av
högskolelagens texter om kritiskt förhållningssätt, förmåga att kunna följa
kunskapsutvecklingen och vetenskaplig trovärdighet. Den kvalitativa sidan
innehåller värden, normer och praktik som inte fullt ut kan kodifieras i en
lagtext. En högskolemässig utbildning bör enligt Demker innehålla båda
dessa sidor.
Enligt Josefson (2001) och Frank (2001) bedöms ofta högskolemässigheten
utifrån lärarnas formella meriter och deras aktiva del i forskningen. Stöd för
detta ges av riksdagens revisorer (2000/01:1). Widäng (1993) har undersökt
högskolemässigheten ur ett lärarperspektiv. Även hon utgår från att
utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och att dess mål är att
studenterna skall förvärva kunskaper och färdigheter samt utveckla en
förmåga till kritisk bedömning. Högskolorna skall kännetecknas av hög
kvalitet och utbildningen skall vara forskningsanknuten. I sin intervjustudie
med högskolelärare kommer Widäng fram till fyra kategorier av högskolemässighet: vetenskaplig förankring, personlighetsutveckling, utveckling mot
en yrkeskompetens och internationalisering. Vetenskaplig förankring är den
mest framträdande kategorin i studien.
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Högskolans arbete med breddad rekrytering
Hösten 2001 infördes en ny paragraf i högskolelagen (HL 1:5, SFS
2001:1263) som säger att högskolorna aktivt skall främja och bredda
rekryteringen till högskolan. Högskolorna har efter detta (med start 2002)
fått i uppgift att upprätta handlingsplaner med mätbara mål för sitt arbete
med breddad rekrytering. Uppgiften har getts via regleringsbreven för åren
2003–2005, 2006–2008 och 2009–2012. Med breddad rekrytering menas i
propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) en ökad rekrytering av
socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan. Idag finns
ett nationellt nätverk, Include, som arbetar med breddad rekrytering inom
högre utbildning. Till nätverket, vilket initierats av Karolinska institutet,
Södertörns högskola, Linköpings universitet och Uppsala universitet, var i
början av 2011 totalt 17 universitet och högskolor anslutna enligt Includes
hemsida (2011).
Av

rekryteringsdelegationens

slutrapport

(2004)

framkommer

att

rekryteringsdelegationen fått in över 600 ansökningar vilka lett till cirka 100
projekt för att bredda rekryteringen till landets högskolor. I rapporten delas
arbetet med breddad rekrytering in i tre kronologiskt ordnade kategorier:
åtgärder innan högskolan, åtgärder på väg till högskolan och åtgärder inom
högskolan. Den sista kategorin handlar om att skapa en miljö på högskolan
där både lärare och studenter kan trivas. Av slutrapporten framkommer att
snedrekryteringen till högskolan främst är en fråga om klass och social
bakgrund. Den etniska bakgrunden har enligt rekryteringsdelegationen en
samverkande effekt, men är inte i sig en sorteringsmekanism som påverkar
valet

att

läsa

vidare.

Bland

de

projekt

som

fick

medel

av

rekryteringsdelegationen förekom olika utbildningsanordnare. Den stora
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skillnaden mellan projektledare inom högskolan jämfört med projektledare
inom andra utbildningsformer är enligt rekryteringsdelegationen att projektledarna inom högskolan inte anser sig ha ledningens och kollegornas stöd
på

samma

sätt

som

de

andra

projektledarna.

Av

detta

drar

rekryteringsdelegationen slutsatsen att det behövs incitament om högskolorna skall prioritera arbetet med breddad rekrytering. Rekryteringsdelegationens arbete har utvärderats år 2006. I utvärderingen konstateras att
de åtgärder som lever kvar efter delegationen är sådana som inte inneburit
krav på systemförändringar inom lärosätet. Det rör sig i första hand om
samverkansprojekt med gymnasieskolor, samt även om informationsprojekt.
Högskoleverket (2007a) skriver att lärosätena sedan 2002 gjort mycket för
att bredda rekryteringen. De flesta högskolor hade, då utvärderingen ägde
rum, även visioner för att fortsätta arbeta långsiktigt med breddad
rekrytering. Däremot var det få av lärosätena som under perioden 20022007 kunnat uppvisa resultat i form av en faktiskt breddad rekrytering. Vid
Högskoleverkets (2009) nästföljande utvärdering framkom att de flesta
högskolor verkar ha fortsatt med ungefär samma omfattning och inriktning
av breddad rekrytering under perioden 2006-2008 som de haft 2003-2005.
Utvärderingen visar även att nästan hälften av högskolornas handlingsplaner
saknade mätbara eller ens uppföljningsbara mål för breddad rekrytering. De
flesta högskolor hade strategier för att främja den kvantitativa rekryteringen,
något som inte nödvändigtvis behöver betyda breddad rekrytering. Av
högskoleverkets utvärdering (2007a) framkom att högskolornas olika
förutsättningar är något som avspeglar sig i strategierna för breddad
rekrytering. Högskolor som har högt söktryck till de flesta av sina
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utbildningar är inte lika beroende av särskilda rekryteringsinsatser för att
fylla utbildningsplatserna som högskolor med lägre söktryck. Detta medför
enligt högskoleverket att insatserna för att främja en bredare rekrytering har
varit minst vid några av de högskolor där den sociala snedfördelningen är
störst. De nya universiteten och de mindre och medelstora högskolorna är
mer beroende av att öka rekryteringen och bland dessa råder därför en
större aktivitet för att främja breddad rekrytering. Det är i denna kategori av
högskolor som mångfalden bland studenterna är störst. De väletablerade
fackhögskolorna har ett smalare och ofta mer välkänt utbildningsutbud än
övriga lärosäten. Detta innebär att rekryteringsarbetet följer ett annorlunda
mönster. De arbetar inte med studentstödjande verksamhet i samma
utsträckning som de yngre högskolorna. Inte heller görs lika stora satsningar
på projekt för att förändra antagningen.
Vid Högskoleverkets senaste utvärdering (2009) kunde tre former av goda
exempel med arbetet med breddad rekrytering identifieras. Den första
formen av goda exempel är att utöver att arbeta med breddad rekrytering,
även arbeta med att bredda deltagandet. Detta innebär att högskolan tar
ansvar och arbetar med studenterna från marknadsföring och rekrytering,
via undervisningsformer till examen och uppföljning. Den andra formen av
goda exempel är de högskolor som genom uppsökande arbete arbetar med
att faktiskt bredda den sociala rekryteringen. Här arbetar högskolorna
medvetet för att inte bara öka rekryteringen utan för att aktivt verka för att
attrahera de grupper som är underrepresenterade i högskolan. Den tredje
formen av goda exempel är de högskolor som arbetar långsiktigt och
försöker integrera arbetet med breddad rekrytering i den reguljära
verksamheten istället för att arbeta med tidsbegränsade projekt. Dessa
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former anses av Högskoleverket (2009) vara giltiga oavsett hur de
grundläggande

förutsättningarna

ser

ut

på

respektive

högskola.

Förhållanden som är avgörande för möjligheterna att arbeta med breddad
rekrytering tas också upp av Högskoleverket. Olika grupper av befolkningen
attraheras av olika typer av utbildningar. Därför har utbildningsutbudet
avgörande betydelse. Studenter med arbetarbakgrund tenderar att söka
kortare tydligare yrkesinriktade utbildningar. Ett smalt utbildningsutbud
som förutsätter specialiserade förkunskaper attraherar sökanden från en
snäv social kategori. De förväntningar som finns på en högskola i form av
vilka typer av utbildningar som ges, den akademiska traditionen samt vad
högskolan står för påverkar också vilka som söker. Likaså påverkar
högskolans geografiska läge, hur befolkningssammansättningen är i
närområdet, studieortens attraktion och behovet av utbildad arbetskraft. Till
sist påverkar också högskolans totala resurser. En breddad rekrytering
förutsätter enligt Högskoleverket också en breddning i utbildningsutbudet
och i undervisningsformerna. Sådan breddning kräver marknadsföring som
riktas mot många olika målgrupper, samt fler mottagande och stödjande
resurser.
Vad gäller arbetet med breddad rekrytering under perioden 2006-2008
jämfört med perioden innan (2003-2005) är det enligt Högskoleverket
(2009) endast ett fåtal högskolor som har ändrat inriktning och påbörjat en
ny typ av verksamhet eller introducerat ett nytt arbetssätt. I de fall
förändringar ägt rum handlar det om att högskolorna börjat fokusera på
skillnader i olika utbildningar, att de koncentrerat arbetet till högskolans
centrala nivå, att de förändrat utbudet av utbildningar eller att de inlett
samverkansprojekt med olika gymnasieskolor. I Högskoleverkets rapport
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nämns endast ett samarbete mellan en folkhögskola och en högskola, det är
Högskolan på Gotland som samarbetar med Gotlands folkhögskola. Hur
detta samarbete är utformat är inget som nämns i rapporten.

Övergången från folkhögskola till högskola
I och med förordningen om den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) kom
folkhögskolan att bli en uttalad väg till högskolan. Malmgren (2006) har i
sin studie intervjuat folkhögskolepersonal angående samarbete mellan
folkhögskolor och högskolor. Något som kommer fram i hans intervjuer är
att det i första hand är folkhögskolorna som initierar projekten och driver
dem. Detta tyder på att högskoleförberedande kurser som hålls av
folkhögskolor utan samarbete med något universitet eller någon högskola
kan vara resultat av att högskolor och universitet blivit förfrågade, men
tackat nej till att delta (Andersén, 2009).
Det finns några projekt (se exempelvis Algström, 2004; Andersén 2004;
2006; Ericson, 2005; Hagberg & Omsäter, 2006; Lang och Malander, 2006,
Lorentz, 2005; Lumdsen Wass, 2006; Malmgren, 2006; Mark 2009) som
belyst övergången mellan folkhögskola och högskola i form av
projektrapporter och utvärderingar, men även detta är ett relativt nytt
forskningsfält. När jag påbörjade mitt avhandlingsarbete hösten 2003 fanns
inga eller åtminstone få studier i ämnet. Sedan dess har det kommit en del
projektrapporter och utvärderingar som behandlar övergången mellan
folkhögskola och högskola. De flesta är en följd av regeringens förordning
(SFS 2001:935) om att främja och bredda rekryteringen till universitet och
högskolor för att minska snedfördelningen mellan kön, ålder och utbildning.
Förordningen ledde till att flera projekt med folkhögskolor inblandade
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startades för att överbygga hinder för högskolestudier. Från dessa projekt
finns även rapporter som rör breddad rekrytering till högskolan av andra
grupper än folkhögskoledeltagare. Det är möjligt att det finns en hel del
likheter och samband mellan dessa studier och den breddade rekryteringen
av folkhögskoledeltagare till högskolan. Det är också möjligt att det finns
likheter och samband med internationella studier om ”widening
participation” (action on access, 2009). I detta kapitel används svenska
studier och svenskt material för att ringa in problemet. Anledningen till
denna avgränsning är att studieobjektet för denna avhandling rör de svenska
förhållandena och då det gäller utbildning ser den olika ut i olika länder.
Under senare år har det även kommit en del svenska avhandlingar
(Bergviken Rensfeldt, 2010; Berggren; 2006; Eliasson, 2006; Holzer, 2009)
med det gemensamt att de alla visar på att den ökade tillgängligheten av
högre utbildning efter 1977-års högskolereform har minskat den sociala
distansen till högre utbildning. Detta gör att fler väljer att vidareutbilda sig.
I dagsläget har de flesta folkhögskolor någon form av samarbete med en
eller flera högskolor eller universitet i närheten. Det rör sig om samarbete i
ytterst varierande grad, allt från några enstaka gästföreläsningar till större
projekt som universitetskurser eller hela så kallade collegeår (Andersén,
2009). De fem projekt som fick medel av rekryteringsdelegationen under
2002 och 2003 beskriver i projektkatalogen (Rekryteringsdelegationen,
2004) sina projekt som mestadels lyckade. Framför allt framkommer att
folkhögskoledeltagarna behöver kontakt med högskolan för att se att det
där finns personer som har samma bakgrund som de själva. På så vis blir
det lättare för folkhögskoledeltagarna att se sig själva som potentiella
högskolestudenter och att få prova på hur det är att vara högskolestudent.
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Samma slutsatser dras av flera rapporter från de olika projekten (exempelvis
Algström, 2004; Andersén, 2004; Öberg & Ericson, 2005) och från två
rapporter från Gruntviginstitutet (Hagberg & Omsäter, 2006; Malmgren,
2006). Andra frågor som lyfts fram i projektrapporterna är åldersgränsen för
studielån, svårigheter att kombinera studier med arbete och familj, samt
brist på motivation och studiebegåvning (Lundberg & Zetterlund, 2005;
Lundgren, 2005).
En av rapporterna från projektet Förberedelseåret i Dalarna (Andersson,
2005) tar upp folkhögskolans och högskolans skilda pedagogiska former. Av
intervjuer med elva personer som har erfarenhet av både folkhögskola och
högskola framkommer att samtliga intervjuade har en positiv erfarenhet av
folkhögskolepedagogiken. De säger att de i folkhögskolan lärt sig att hjälpa
varandra, synas och att bli betrodda. De har också fått hjälp att klara
uppgifter utan tidspress. Däremot är de flesta kritiska till högskolans
pedagogik, en deltagare säger:
Lärarna ser dig som en elev som bör klara och kunna… …men de bryr sig
inte om du lyckas eller ej (Andersson, 2005, s 53).

Främst är det tempot och läsmängden som sägs skilja högskolan från
folkhögskolan. Det som upplevs som svårast med att börja på högskolan
sägs vara att den är anpassad till yngre människor som bor på högskoleorten
och som inte har familj och barn. Personerna som Andersson (2005)
intervjuat tycker också att det är svårt att hitta rätt studienivå då de säger sig
sakna studieteknik, något som de gärna hade lärt sig mer av på
folkhögskolan.
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Av två rapporer som presenterats inom statens utvärdering av
folkbildningen 2004 (Bergstedt & Helmstad 2003; Paldanius 2003)
framkommer att folkhögskolan associeras med ett behagligt lärandesätt
medan högskolan ses som torr och korvstoppande.
Lundgren (2005, s 23) frågar sig om svårigheten för folkhögskolans
deltagare att klara högskolestudier verkligen kan anses ligga i den särskilda
pedagogiken som erbjuds på folkhögskolan, så som bland annat hävdas
ovan. I stället menar Lundgren att det som krävs för att klara
högskolestudier är en tydlig målinriktning och att de deltagare från
folkhögskolan som har en sådan tydlig målbild har lika goda förutsättningar
som vilka andra studenter som helst att klara av sina högskolestudier.
Däremot menar han att den som förväntar sig att högskolan skall fungera
på samma sätt som folkhögskolan kan komma att få stora problem. Här,
skriver Lundgren, har folkhögskolan en stor roll i att stärka den enskilda
individens självkänsla. Han får medhåll av Olsson (2005), som också menar
att det inte bara är folkhögskolan som behöver förbereda för högskolan,
utan att även högskolan också behöver ändra sin pedagogik för att möta nya
grupper. Olsson menar att högskolorna behöver lyfta fram studenternas
livssituation och ge hjälp och utrymme för reflektion, för såväl studenter
som för lärare.
Andra som nämner livssituation och då främst folkhögskoledeltagarnas
bakgrund som avgörande faktorer för att klara av högskolestudierna är
Lorentz (2005) liksom Lang och Malander (2006).

Lorentz påstår att

övergången inte alls behöver vara problematisk för en individ som är
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uppvuxen i en svensk akademisk hemmiljö, men för en elev som har, vad
Lorentz benämner, ”svensk kulturell bakgrund” och som saknar en
akademisk uppväxtmiljö kan övergången bli ett problem som inte är lätt att
klara av utan hjälp. För en deltagare med akademisk uppväxtmiljö men utan
”svensk kulturell bakgrund” innebär övergången att sätta sig in i och lära sig
den svenska kulturen för att kunna anpassa sig, men för en deltagare utan
”svensk kulturell bakgrund” och utan akademisk uppväxtmiljö kan
övergången bli oerhört svår och ställa höga krav på deltagares lärande,
motivation och anpassning, menar Lorentz.
I en tidigare studie (se Andersén, 2006) har jag själv ställt mig tvekande till
att bakgrunden har så pass avgörande betydelse som Lang och Malander
(2006) och Lorentz (2005) hävdar. Av mina egna intervjuer med före detta
folkhögskoledeltagare som efter folkhögskolestudierna fortsatt att studera
vid högskola eller universitet framkommer att bakgrunden visserligen spelar
viss roll, men inte för hur väl studenteerna klarar högskolestudierna, utan
snarare vilken uppfattning de har av vad högskolestudier innebär och
huruvida den uppfattningen stämmer överens med verkligheten. Denna
uppfattning stöds av två rapporter från Gruntvignstitutet. I den första
rapporten kartlägger Lumsden Wass (2006) Göteborgs universitets knappt
tvåtusen studenter med folkhögskolebakgrund och kommer fram till att
denna grupp har en något högre studieavbrottsfrekvens än övriga grupper
vid universitetet. Ganska genomgående har de studerande haft högre
förväntningar när de gick in i utbildningen jämfört med hur de sedan
upplevde att det blev. De flesta hade trott att det skulle vara mer
personlighetsutvecklande än det var. Väl i utbildningen upplever flertalet
studierna som mindre lärorika, mindre intressanta, men också lättare att
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klara av och med lägre krav än vad de förväntat sig. Några lyfte fram att de
genom att få del av folkhögskolans syn på kunskap fått ett självförtroende
som gjorde att de kunde ställa sig utanför betygshets och tävlan med
studiekamrater, det vill säga en mer avslappnad attityd till studierna. I den
andra av Grundtviginstitutets rapporter redovisar Lökken (2009) intervjuer
med folkhögskoledeltagare och universitetsstudenter med folkhögskolebakgrund. Hon menar att hennes informanter inte kan sägas komma från
studieovana miljöer, utan att de snarare bör ses som individer med ”kort
tidigare skolutbildning” (s. 40). Av Lökkens studie framkommer också att
informanterna ser flera likheter mellan folkhögskolans och socionomprogrammets pedagogik, även om folkhögskolans bild av särskildhet
indirekt speglas i deras berättelser.
Utifrån informationen som finns att läsa om alla Sveriges då 148 folkhögskolor på Folkhögskolans Informationstjänsts, FIN, och på folkhögskolornas egna hemsidor har jag tidigare identifierat fyra olika sätt, uttryckt i
vägar, som folkhögskolorna arbetar, eller inte arbetar, högskoleförberedande: skogsstigen, landsvägen, länsvägen och motorvägen (Andersén,
2009).
Den första gruppen av folkhögskolor som jag beskriver som om de har en
skogsstig mellan sig och högskolan har inget fokus på att deltagarna ska
fortsätta till högskolan efter avslutade folkhögskolestudier. Några få av folkhögskolorna nämner vare sig på FIN:s hemsida eller på sina egna hemsidor
att de kan ge behörighet till högre studier på högskola eller universitet. Alla
dessa folkhögskolor har stark profilering och de vänder sig till specifika
grupper så som aktivister inom freds- och miljörörelsen, döva/dövblinda
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respektive pensionärer. En anledning att inte nämna högskolebehörigheten
kan vara, speciellt i det sista fallet, att folkhögskolan knappast finner det
troligt att deltagarna är intresserade av att uppnå högskolebehörighet.
Den andra och största gruppen folkhögskolor har vad jag valt att kalla en
landsväg mellan sig och högskolan. Även om dessa folkhögskolor ger
behörighet för högskolestudier till de deltagare som vill studera vidare, så
ligger fokus på något annat. Den allmänna kursen beskrivs av dessa
folkhögskolor vara till för både de som vill läsa för sin egen skull och för de
som vill få behörighet till högskolan, och ”resan” beskrivs som lika viktig
som ”målet”.
Den tredje gruppen folkhögskolor förhåller sig till högskolan med vad jag
valt att likna vid en länsväg. Dessa folkhögskolor har folkhögskoleförberedande kurser/linjer/profiler eller basår på allmän kurs som de är
noga med att lyfta fram redan i ansökningskatalogen och på hemsidorna.
Folkhögskolorna säger sig dock inte samarbeta med någon högskola eller
universitet. Samtidigt som ”folkhögskolemässigheten” betonas beskrivs
arbetssättet vara detsamma eller i varje fall liknande det på högskolan.
Beskrivningarna av de högskoleförberedande kurserna, vilka ger en bild av
vad folkhögskolan anser att ”högskolemässighet” är samt vad som är viktigt
att kunna när man påbörjar en högskoleutbildning, skiljer sig dock mellan
de olika folkhögskolorna i gruppen.
Den fjärde gruppen folkhögskolor har vad som kan liknas vid en motorväg
mellan sig och högskolan. De har gått samman med högskolor och
universitet och startat olika samarbetsprojekt. Dessa folkhögskolor är noga
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med att tala om redan innan deltagarna söker att de samarbetar med
högskolan. Gemensamt för de folkhögskolor som uppger medverkan i
projekt tillsammans med högskola/universitet är att det alltid handlar om att
läsa på allmän kurs men samtidigt få en inblick i högskolestudier. I några
projekt samverkar en ensam folkhögskola med en högskola/universitet. I
andra projekt är det en högskola eller ett universitet som samarbetar med
flera folkhögskolor i närregionen. Några folkhögskolor ingår i flera olika
projekt eller samarbeten.

Sammanfattande kommentarer
Av litteraturgenomgången ovan framkommer att även om det inte finns
några tidigare studier rörande folkhögskoledeltagarnas bilder av högskola
och universitet så finns det en del studier som indirekt redogör för hur
folkhögskoledeltagare och andra ser på folkhögskola, högskola och
universitet och att studera där. Här är folkhögskolans särart och
högskolemässighet två begrepp som speglar det som anses vara speciellt
med folkhögskolan respektive högskolan och universitetet. Jag har därför
redogjort för tidigare studier kring dessa begrepp. Varifrån dessa bilder
kommer finns det dock ingen som har undersökt tidigare. Inte heller har
bildernas betydelse för arbetet med den breddade rekryteringen och
övergången mellan folkhögskola och högskola undersökts, även om det
(som redovisats ovan) finns en del studier både om högskolans arbete med
den breddade rekryteringen och övergången mellan folkhögskola och
högskola.
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DEL II
ATT NÄRMA SIG PROBLEMET

Säg mig vem du umgås med, och jag ska säga dig vem du är.
Euripides (480-406 f.Kr)
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Kapitel 3:Teoretiska utgångspunkter
Val av teori
Som nämnts inledningsvis vill jag med denna avhandling finna vilka bilder
folkhögskoledeltagare har av högskola och universitet och om att studera
där, samt varifrån dessa bilder kommer och hur de har utvecklats. Som
framkommer av tidigare kapitel kan övergången mellan folkhögskola och
högskola sägas vara ett tämligen outforskat område. Det finns forskning
gällande folkbildningens särart, men fortfarande är det något som mest tas
för givet utan att det finns några vetenskapliga bevis, eller motbevis. Det
som finns skrivet på området stärker dock mina tankar kring att
särartstänkandet kan fungera som ett sätt att skapa en gemensam
föreställning om vad folkbildningen är eller inte är. Som jag tidigare nämnt
kan det faktum att deltagarna läser just på folkhögskola innebära att de blir
sedda, både av sig själva och av andra, som andra klassens studerande – de
som inte klarar av att studera. Jag tror att de bilder folkhögskoledeltagarna
har av högskolan är något som skapas socialt och som förändras beroende
på vilka erfarenheter av högskola som finns i den sociala omgivningen samt
vilka andra som folkhögskoledeltagarna interagerar med. Jag ser det således
som att folkhögskoledeltagarna själva, i dialog med sin omgivning, skapar
bilder av vad folkhögskola är, vad högskola är samt hur de själva skulle
komma att fungera som högskolestudenter. Det i sin tur betyder att
folkhögskoledeltagarnas bilder av högskolan skulle kunna vara annorlunda
om de varit en del av en annan social kontext, vilket skulle leda till andra
direkta eller indirekta erfarenheter av högskolan.
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Jag har funnit att mina ontologiska antaganden stämmer mycket väl överens
med teorin om sociala representationer, en teori som formulerades av Serge
Moscovici i Frankrike i början på 1960-talet (Moscovici, 2008). När jag
började formulera forskningsproblemet och syftet samt började reflektera
över lämpliga forskningsfrågor hade jag problem med att finna begrepp som
förklarade det jag ville undersöka. När jag våren 2004 för första gången kom
i kontakt med teorin om sociala representationer kände jag att jag äntligen
hittat ett begrepp som fullt ut kunde förklara det jag menade med mina
”bilder av högskola och universitet”. Liksom företrädare av teorin om
sociala representationer (Jovolevich, 2007; Marková, 2003; Moscovici, 2008;
Purkhart, 1993) anser jag att människor är i behov av interaktion och social
gemenskap för att kunna orientera sig i tillvaron. Både individuellt och som
medlem av en gemenskap ordnar människor sin värld och försöker göra den
begriplig. Jag anser också att gemenskapen är här en viktig bas för hur
individer tolkar, förstår och uppfattar världen omkring dem.
Representationer är, enligt Moscovici (2008), en form av gripbara enheter
som produceras både intellektuellt och socialt. Representationer är varken
begrepp eller perception utan något som existerar mellan dessa två, något
som ger uttryck för relationer med objektet. Re-present betyder att återge.
Med hjälp av representationer gör vi människor världen sådan som vi tror
att den är eller bör vara. Representationerna skiljer sig därför från objektet.
Genom att re-presentera åter-tänker, åter-skapar och åter-upplever
människan objekten som representeras så att de passar in i den rådande
kontexten. Att representera innebär enligt Moscovici att bli medveten. Även
Marková (2003) talar om att representera som att medvetandegöra. Enligt
henne handlar det om att ”placing something in front of the eyes of another
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or in front of the mind of another” (s. 119), något som jag tycker stämmer
väl in på mitt forskningsobjekt om hur folkhögskoledeltagare återger
högskolan för sig själva och varandra. Att de sociala representationerna
medvetandegör objektet betyder däremot inte att vi som subjekt är
medvetna om våra sociala representationer.
Ontologiskt kan teorin om sociala representationer placeras någonstans
mellan konstruktivism och relativism. Sociala representationer rör både
objekt som är beroende av att vi har föreställningar om dem och objekt som
fysiskt existerar oberoende av representationerna. De flesta objekt existerar
även utan de sociala representationerna, men det är representationerna som
ger objektet mening. Uttryckt med Sammuts (2010) ord är den sociala
världen konstruerad av representationer vilka styr interaktionen med andra.
Enligt Purkhart (1993) är verkligheten, så som den beskrivs i teorin om
sociala representationer, inte någon subjektiv rekonstruktion av en eller flera
individer utan något som är tillgängligt för alla. Den är varken lokaliserad i
individers huvuden eller i ett specifikt föremål utan en del av relationer i ett
system som ständigt förändras och där människan är en social varelse som
är en del av en fysisk och kulturell kontext. Representationer är således inga
passiva speglar av omvärlden utan de skapas hela tiden i människors
medvetande genom erfarenhet, egen eller förmedlad, genom social
kommunikation och interaktion.
Marková (2000; 2003) ser representationer som tankar i rörelse. De är
konceptuella och kommunicerbara, dynamiska och öppna fenomen. Enligt
Marková är sociala representationer inte statiska även om de är
förhållandevis stabila över tid. De representationer folkhögskoledeltagarna
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har av högskolan hänger samman med de erfarenheter de har av just
högskola. När erfarenheten förändras så förändras också innehållet i
representationerna. Förändringen är dock inget som sker snabbt eftersom
de nya erfarenheterna, egna eller andras, hela tiden adderas samman med
och vägs mot de tidigare representationerna. Det finns två tydliga
inriktningar inom teorin om sociala representationer. Den ena inriktningen
ser representationerna som förhållandevis stabila och trögföränderliga. I
denna inriktning ligger huvudfokus på att finna representationernas centrala
kärna (se exempelvis Abric, 1995). Inom den andra inriktningen ses
representationer som mer dynamiska. Här fokuseras på dialogiska eller
kommunikativa processer där representationer skapas och transformeras (se
exempelvis Moscovici, 2001; 2008; Duveen, 1993; 2001; 2002; 2007; 2008;
Howarth, 2002; 2004; 2006; 2010a; 2010b; Jovchelovitch, 2002; 2007; 2008
och Marková, 2002; 2003; 2010). Forskare som har denna inriktning
undersöker förhållandena mellan sociala representationer och social
identitet, hur representationerna såväl som olika former av kunskap
uppkommer och transformeras. Det är denna senare inriktning som jag
finner bäst överensstämmande med mitt avhandlingsprojekt och mina
tankar kring det.
Purkhart

(1993)

har

identifierat

fem

viktiga

funktioner

som

representationerna fyller. För det första så är de med och skapar och formar
vår verklighet. För det andra möjliggör de kommunikation och social
interaktion, eftersom individer och grupper kommunicerar och interagerar
med varandra genom delade representationer. När individer och grupper
delar samma sociala representationer förstår de händelser på liknande vis.
Sociala representationer både guidar en individ eller grupp i de sociala
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handlingarna och möjliggör att dessa handlingar förstås av andra. Den tredje
funktionen är att sociala representationer såväl avgränsar som förenar
grupper, genom att tydliggöra vad som är ”vi” och vad som är ”dom”. För
det fjärde hjälper sociala representationer till att socialisera och för det
femte gör sociala representationer det okända känt. Med andra ord så
möjliggör de sociala representationerna att folkhögskoledeltagarna kan ha
en föreställning om högskolan utan att ha någon direkt erfarenhet av
densamma. Representationerna möjliggör också att folkhögskoledeltagarna
kan prata med varandra och andra om högskolan på sätt som gör att de
förstår varandra. Förutom detta gör representationerna att folkhögskoledeltagarna känner samhörighet och gemenskap med varandra som grupp
och att de socialiseras in i att bli folkhögskoledeltagare, blivande
högskoledeltagare, eller icke-blivande högskoledeltagare. Det viktigaste för
föreliggande avhandling är att representationerna gör den okända högskolan
till något bekant för folkhögskoledeltagarna, även om de inte har några
direkta erfarenheter av högskola eller universitet.
Moscovici (2008) beskriver sociala representationer både som en teori och
som ett fenomen. Sociala representationer som fenomen kan sägas vara
föreställningar hos människor som ger upphov till framställningar av ett
objekt eller en företeelse, det vill säga det som representeras (se ovan).
Teorin om sociala representationer är en teori om hur kunskap skapas och
tranformeras, den väg och det sätt som kunskap cirkulerar i samhället,
nämligen hur människor tar till sig andras kunskap och erfarenheter och gör
den till sin egen. Genom att använda oss av representationer gör vi det
obekanta bekant (Moscovici, 2001; 2008). Uttryckt med Jodelets (1991) ord
innebär detta att vi alltid har ett behov av att veta hur vi ska förhålla oss till
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vår omvärld, att anpassa oss, ta oss fram och behärska vår värld, samt att
identifiera och lösa de problem vi ställs inför. Marková (2003) jämför detta
med Freud, vilken menar att de begrepp vi använder oss av baseras på
jämförelser. Nya fenomen jämförs med sådant vi redan känner till och vet
något om. Ett okänt objekt blir meningsfullt för andra genom användandet
av bilder, metaforer, symboler eller diskurser. Metaforer till exempel är ett
sätt att förklara nya saker genom sådant vi redan känner till. De sociala
representationerna ger oss således vägledning om hur vi skall namnge och
definiera olika företeelser i vår vardagsverklighet, liksom hur vi ska tolka
dem, fatta beslut och ta ställning till dem. Folkhögskoledeltagarna har oftast
inte någon egen direkt erfarenhet av högskolan, men de skaffar sig ändå en
form av andrahandserfarenhet genom att jämföra högskolan med
närliggande fenomen som de redan vet något om, exempelvis folkhögskola
och det övriga skolväsendet. I kommunikation med andra i folkhögskoledeltagarnas närhet delas erfarenheter och tidigare representationer med
varandra och nya representationer uppstår samtidigt som gamla
transformeras. Detta betyder således att det inte krävs någon erfarenhet av
objektet i fråga för att ha sociala representationer om ett fenomen.
Som jag tidigare nämnt innebar min första kontakt med teorin om sociala
representationer att jag äntligen fann begrepp för det jag ville undersöka.
Vartefter jag läst in mig på teorin har fler och fler frågetecken rätats ut och
jag känner mer och mer att inte bara folkhögskoledeltagarnas ”bilder” kan
förklaras som sociala representationer, utan att hela teorin om sociala
representationer lämpar sig mycket väl då det gäller att hitta ett instrument
som kan hjälpa till att förklara varifrån dessa bilder kommer och hur de
utvecklats. En anledning till att jag funnit teorin om sociala representationer
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vara särskilt lämpad för mitt avhandlingsprojekt är att teorin handlar om hur
olika subjekt sinsemellan bildar en kollektiv föreställning om verkligheten
runt omkring dem. Som Philogène och Deaux (2001) skriver är teorin om
sociala representationer en teori som introducerar en ny syntes mellan
individen och det sociala. I detta fall handlar det om hur de subjekt som
utgör folkhögskolans deltagare tillsammans är med och skapar sociala
representationer om högskola och universitet. Paldanius (2003) använder sig
inte själv av teorin om sociala representationer. Han skriver dock att studier
och intensivt umgänge med andra människor inom folkhögskolan innebär
…att identitetsberättelsen kan behöva skrivas om. När de vistas i en miljö
som studier på en folkhögskola så förefaller det också rimligt att de tar till
sig en del av den sociala inrättningens reproduktionsmekanismer. Det
skulle därför också vara rimligt att deltagarna har fått med sig en del av
folkhögskolans berättelse om sig själv i sin identitetsberättelse (Paldanius,
2003:182).

Detta talar för att teorin om sociala representationer är användbar inom
mitt forskningsområde. Som jag ser det skulle Paldanius citat kunna vara en
beskrivning av hur sociala representationer reproduceras genom att
individerna (de som studerar på en folkhögskola) tar med sig en del av den
sociala inrättningens (folkhögskolans) berättelse av sig själv i sin identitetsberättelse. Dessutom handlar teorin om sociala representationer om hur
vanliga människors gemenskaper och institutioner producerar kunskap om
dem själva och annat som är relevant för dem. Utifrån detta handlar min
avhandling om hur deltagare på folkhögskolans allmänna kurs skapar sig
kunskap om, samt hur sociala representationer påverkar deras förståelse av,
högskola och universitet. De sociala representationerna är ett uttryck för
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hur omvärlden förstås och för forskaren gäller det således att förstå
förståelsen, det vill säga i mitt fall att förstå folkhögskoledeltagarnas
förståelse av högskola och universitet.

Sociala representationer och kunskap
Även om det ofta talas om teorin om sociala representationer som en
enhetlig teori, så finns det flera olika riktningar inom teorin. Som tidigare
nämnts kan teorin om sociala representationer ontologiskt placeras någonstans mellan konstruktivism och realism och det finns en spridning som
återspeglar sig i de olika företrädarnas epistemologiska syn. Marková (2010)
utgår från Duveens arbeten när hon diskuterar två vanliga epistemologiska
hållningar. Den ena, inspirerad av Piaget, bygger på konstruktivistiska
antaganden (Duveen, 2002) medan den andra bygger på en sociokulturell
grund och är mer direkt kopplad till Moscovici (Duveen, 2007; 2008).
Begreppen kunskap och representationer är nära sammankopplade i teorin
om sociala representationer. Representationer finns överallt, Jovchelovitch
(2007) skriver att all kunskap utgörs av representationer och syftar till
representationer. Teorin om sociala representationer kan därför betraktas
som en teori om kunskap och om hur olika subjekt sinsemellan bildar en
kollektiv föreställning om verkligheten samt om hur ny kunskap produceras
och anpassas i en social kontext (Chaib & Orfali, 1995; 2000; Chaib,
Danermark & Selander, 2011; Jovchelovitch, 2007; Philoguène & Deaux,
2001). Eftersom sociala representationer behövs för att vi ska kunna tala
om ett objekt och ha en gemensam förståelse av det, kan alla objekt vara
föremål för studier om sociala representationer.
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En vanligt förekommande syn på teorin om sociala representationer är att
den handlar om hur det som förmedlas av bland annat akademi och media
transformeras till vardagskunskap (Flick, 1998; 2000; 2004; Gustavsson &
Selander, 2011; Purkhart, 1993). Vardagskunskap baseras, enligt dessa
forskare, på andra rationaliteter än vetenskaplig kunskap och bygger på hur
vanliga människor tänker. Sociala representationer rör aldrig kunskap om
objekt och fenomen isolerade från omvärlden utan snarare objekt och
fenomen i relation till varandra. Medan vetenskaplig kunskap erhålls genom
forskning är vardagskunskap något som förs över från generation till
generation. Enligt Moscovici (2008) gör dock teorin om sociala representationer mer än så. Han får medhåll av Bauer och Gaskell (2008) vilka menar
att vetenskap är en formaliserad version av vardagskunskap. Enligt
Moscovici (2008) förklarar teorin all kunskapstransformering, det vill säga
vägen och sättet som kunskap cirkulerar i samhället vare sig det rör
vardagskunskap eller vetenskap. Den ser till hur kunskap kommuniceras
genom olika grupper och delar av samhället. Moscovici menar vidare att
varje grupp skapar kunskap utifrån sina egna intressen. Att analysera sociala
representationer innebär enligt honom också en analys av tankeprocessen
själv. Att varje grupp skapar kunskap utifrån sina intressen innebär att
kunskap ses som något lokalt. Just därför kan inte heller representationsprocessen förstås utanför de psykosociala och historiska förhållanden som
gjorde representationerna möjliga från första början (Jovchelovitch, 2007).
Eftersom olika människor i olika kontexter (sociala, historiska, ekonomiska,
samhälleliga, politiska och så vidare) har producerat olika syner, symboler,
historier och ”verkligheter” (det vill säga kunskapssyner) finns det således
stor variation i olika kunskapssystem. Gemensamt för alla kunskapssystem
är dock att de är uppbyggda av representationer. En delad historia, en
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gemensam praktik och ett socialt minne anges vara förutsättningarna för
kollektiv kunskapsproduktion i form av sociala representationer, därför är
sociala representationer också nära sammankopplade med sociala
identiteter.
Representationer är, enligt Purkhart (1993), produkter av ett dialektiskt
förhållande mellan individ och kultur. Olika kulturer är sammanlänkade
med olika sätt att veta, tänka och kommunicera. Att födas in i ett samhälle
eller en kultur innebär således att födas in i dess vardagskunskap (Duveen,
2001; Marková, 2003). Samtidigt är denna vardagskunskap inte statisk utan
den förändras hela tiden, exempelvis när den flyttas från en del av samhället
till en annan, från en kontext till en annan och när den transformeras
genom kommunikation och interaktion. Representationerna ser också olika
ut beroende på i vilken kontext de kommer till uttryck. Jovchelovitch (2007)
säger att ett objekt aldrig bara är ett objekt, utan att det beror på vem som
talar, med vem, när, var och hur. Högskolan beskrivs olika beroende på om
de som beskriver den är folkhögskoledeltagare eller en högskolestudenter,
eller om en högskolestudent pratar med en annan högskolestudent eller
någon som inte har någon erfarenhet av högskolan. Att olika individer ser
olika på samma objekt beror, enligt Jovchelovitch (2007) och Purkhart
(1993), på faktorer som livscykler, sociala positioner, olika kulturer samt
olika historiska perspektiv. Samma objekt kan således betyda olika saker och
representera olika aspekter för olika människor och i olika situationer. Detta
fenomen kallas inom teorin om sociala representationer för kognitiv
polyphasia och kommer att diskuteras mer ingående senare i denna
avhandling.
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Förmedling och transformering av sociala representationer
Så som tidigare nämnts uppstår kunskap såväl som representationer i
kommunikation mellan människor. Att personer beskriver samma fenomen
på olika sätt beror, enligt Purkhart (1993), på deras förståelse av objektet
och denna förståelse hör samman med de representationer personen har om
objektet. Representationer är således produkter som baseras både på
relationen med objektet och på kommunikationen med andra om objektet.
Sammanfattningsvis härstammar representationer från kontexter av
relationer mellan ”själv”, ”andra” och ”objekt”, vilka alla är emotionella,
sociala och kulturella och därför historiskt situerade. Att representera (”to
represent”) innebär att i kommunikation och dialog med andra människor
skapa världsbilder och att etablera system av vardagskunskap. Sociala
representationer blir således ett sätt att konstruera kunskap. Eller som
Jovchelovitch (2007) uttrycker det är representationer, språk och
kommunikation de enda vägarna till kunskap. Marková (2003) för samman
dialog och social kunskap i sitt bruk av sociala representationer. Hon
baserar sitt resonemang på dialogicitet mellan ego, det vill säga jag själv/vi
(subjektet), alter, det vill säga andra, och objekt, det vill säga föremålet för de
sociala representationerna. Egot, jag/vi, är subjektet som innehar den
speciefika representationen, exempelvis att folkhögskolan har en särart. Här
innehar egot, självet, subjektet, sina erfarenheter om folkhögskolan som
särskild. Samtidigt har egot, självet, subjektet, en dialog med andra, alter,
kring folkhögskolans särart. Dessa andra är dels andra individer, men även
vad som står att läsa i till exempel tidskrifter och forskningsrapporter.
Purkhart (1993) menar att kommunikation inte är begränsad till verbal och
ickeverbal kommunikation mellan två eller fler människor ansikte mot
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ansikte utan kan uppstå på flera sätt till exempel genom bilder och skrivna
ord i böcker, magasin, media, posters, film, likväl som på visningar på
museer och i skyltfönster.
I dialogen mellan själv och andra positioneras självet i förhållande till andra
(Renedo, 2010) samtidigt som självet får del av andras syn både på objektet
men även på det egna subjektet. Dessa andra, alter, har i sin tur sina
erfarenheter av objektet, folkhögskolans särart. För att kommunikation
mellan själv och andra ska kunna äga rum krävs, enligt Gillespie (2008), en
delad kontext (representationer om samma objekt). Men det behöver också
finnas skillnader i uppfattningar, annars finns det inget att kommunicera
om. Möjligheten till kommunikation föds således ur likheter, medan
nödvändigheten att kommunicera uppstår på grund av skillnader.
Kommunikationen rör inte bara skillnaderna i sig, utan också representationer om dessa skillnader, det vill säga representationer om andras
representationer. Både ego och alter har således redan representationer om
objektet. Enligt Howarth (2010b) är det en förutsättning för att en dialog
skall kunna ske. Ingen kommunikation är nämligen möjlig utan
representationer, likaväl som representationerna inte är möjliga utan
kommunikation.
Samtidigt som en social representation konstrueras genom en process av
interaktion och kommunikation med andra människor, är dessa interaktioner och konversationer i sin tur själva skapade av representationer. I
dialogen mellan själv och andra förmedlas, som tidigare beskrivits, både
representationerna om objektet och representationerna som själv och andra
har av varandra. Enligt Marková (2008) kan inte denna dialog vara neutral,
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eftersom den är dubbelorienterad (båda parterna har sina representationer
om objektet) och det alltid finns en möjlighet för olika tolkningar. Eftersom
samma objekt kan betyda olika saker och representera olika aspekter för
olika människor och i olika situationer anser Jovchelovitch (2007) att det
även är viktigt att föra in dimensionerna tid och kontext. Detta eftersom
representationerna skiljer sig åt inte bara beroende på vem som talar med
vem, utan också beroende på när och var. Bauer och Gaskell (2008) liknar
representationsprocessen vid en kompassros där rosens centrum utgör den
nuvarande referenspunkten och de olika kronbladen i rosen står för olika
kontexter.
Kunskapstransformering
– objektifiering, förankring, kognitiv polyphasia och motstånd

Hittills har jag diskuterat hur subjektet i dialog med andra får del av olika
representationer av ett objekt. Utöver att konstatera att inget lärande är
möjligt utan sociala representationer om lärobjektet har jag dock inte
närmare förklarat hur kunskapstransformeringen, när det okända blir känt
går till. Denna kunskapstransformering sker, enligt Moscovici (2008), i två
steg, objektifiering och förankring. Genom objektifiering konkretiseras det
abstrakta och görs begripligt. Det är här vi får vetskap om något. I
förankringen görs vetskapen till meningsfull kunskap. Här sätts den nya
informationen in i en redan existerande begreppsram. Genom objektifierings- och förankringsprocesser får vi del av många olika alternativa
representationer

och

kunskapssystem.

Dessa

representationer

och

kunskapssystem samexisterar, snarare än konkurrerar med varandra, i vad
som kallas kognitiv polyphasia både inom individen och inom olika
gemenskaper, vilket möjliggör kommunikation mellan olika grupper
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(Gillespie, 2008; Jovchelovitch, 2002; 2008; Moscovici, 2008; Renedo, 2010;
Renedo & Jovchelovitch, 2007; Voelklein & Howarth, 2005; Wagner,
Duveen, Verma & Themel, 2000). Enligt Jovchelovitch (2008) behövs flera
alternativa representationer om ett objekt då de fyller olika funktioner och
svarar för olika behov i samhället. Kognitiv polyphasia är enligt henne det
som länkar samman kognition och kunskap till sociala kontexter.
Folkhögskoledeltagare kan ge uttryck för vissa sociala representationer när
de talar om högskolan med andra folkhögskoledeltagare och samtidigt ge
uttryck för andra sociala representationer när de talar om högskolan med
andra, exempelvis sina föräldrar. Detta görs därför att olika grupper ger
uttryck för olika sociala representationer (Glăveanu, 2009) och att de som
subjekt använder olika sociala representationer beroende på vilken grupp de
identifierar sig med för tillfället. Gamla och nya representationer ersätter
inte varandra utan kompletterar varandra. Den kognitiva polyphasian
medför således en möjlighet för individer och grupper att fungera i multipla
relationer och kontexter (Renedo, 2010; Renedo & Jovchelovitch, 2007;
Voelklein & Howarth, 2005). Kognitiv polyphasia innebär att olika sociala
aktörer är medvetna om att det finns olika alternativa sociala
representationer. Detta skapar också ett motstånd i form av en valmöjlighet
gällande vilka representationer, eller delar av representationer, som
individen vill ta till sig. Howarth (2004) menar att i dialogen tillsammans
med andra, där andra också kan vara någon form av generaliserande andre,
finns alltid en möjlighet till tolkning, utvärdering och argumentation. På
samma sätt som de sociala representationerna skapas av människor kan de
också ifrågasättas, utmanas och förändras av människor (Glăveneanu, 2009;
Howarth, 2004; 2010a; 2010b; Voelklein & Howarth, 2005).
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Sociala representationer och social identitet
Kunskap är inom teorin om sociala representationer något som skapas
socialt. Moscovici (2008) skriver att för att något skall klassas som kunskap
krävs att kunskapen delas av flera, i en gemenskap. En sådan gemenskap
kan vara folkhögskolan. Denna gemenskap ger medlemmarna ett ramverk
för social kunskap bestående av social identitet, det vill säga en identitet
som folkhögskoledeltagare. Gemenskapen bidrar också, enligt bland annat
Moscovici (2008) och Jovchelovitch (2007), med ett socialt, det vill säga
delat, minne eller medvetande. Med detta menas att vad en individ minns
beror på relationer till dess omvärld, som familjen, social klass, allmän
livsåskådning, profession samt erfarenheter. Det sociala medvetandet
handlar lika mycket om det förgångna som framtiden. Vad som sker nu och
vad som förväntas ske i framtiden får individen att minnas det som varit.
Minnet förändras eftersom erfarenheterna förändras. I och med detta
förändras också de sociala representationerna. Att minnas är, enligt
Jovchelovitch (2007), en aktiv konstruktion av det förgångna från dagens
perspektiv, det vill säga nya meningar läggs till det som varit. Precis som
kunskap är oskiljaktigt från de kontexter som den skapats i är identiteten
oskiljaktig från de kontexter där den skapats och utvecklats (Renedo, 2010).
Inledningsvis i avhandlingen har jag beskrivit det speciella med
folkhögskolan, dess särart, som en sorts folkhögskoleidentitet. Att sociala
representationer och social identitet hänger samman är ganska självklart för
den som är insatt i teorin om sociala representationer. Dualiteten mellan
sociala representationer och sociala identiteter har diskuterats av bland
andra Breakwell (1993; 2001), Duveen (1993; 2001), Duveen och Lloyd
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(1986; 1990) samt Howarth (2002; 2006; 2010b). Olika teorier definierar
identitet på olika sätt och även inom teorin om sociala representationer
finns det skillnader i hur begreppet används. Jag har valt att anamma
Duveens (2001) defininition av identitetsbegreppet. Identitet är, enligt
Duveen, inte bara att identifiera sig själv, utan lika mycket att identifieras
som något utav andra, det vill säga att identiteter är något som inte enbart
konstrueras internt utan även externt. Identitet behöver således, som
Howart (2002) uttrycker det, inte ha att göra med att personer ser likadana
ut, känner samma saker och kallar dem själva samma sak. En person kan
samtidigt identifieras med flera sociala identiteter exempelvis: kvinna, svart,
medelålders och folkhögskoledeltagare, och samma representationer kan,
enligt Sammut (2010), stödja flera olika identiteter.
Sociala representationer fungerar som byggstenar i sociala identiteter och
sociala identiteter genererar sociala representationer. Hur sociala identiteter
skapas med hjälp av sociala representationer är något som varit centralt i
Duveens forskning. För Duveen och Lloyd (1990) är sociogenesis, den
process genom vilken sociala representationer genereras. Howart (2010b)
beskriver sociogenis som den generella samhällsnivån. Sociogenesis delas
upp i ontogenesis och microgenesis. Ontogenesis är, enligt Howarth,
gränsytan mellan individ och samhälle och förekommer, enligt Duveen och
Lloyd (1990), då barn föds in i en värld av redan existerande sociala
representationer. Dessa befintliga representationer strukturerar också
interaktionen med barnet. Exempelvis bemöts nyfödda pojkar på ett sätt
och nyfödda flickor på ett annat. Microgenesis beskrivs som den interaktion
där individer möts och kommunicerar med varandra. Det är genom denna
process individerna konstruerar en förståelse av situationen och lokaliserar
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sig själva och sina samtalspartner som sociala subjekt. Genom
kommunikation tar de del av de sociala representationer som finns i
gruppen, både om sig själva och om andra. Eftersom mycket små barns
kognitiva element endast tillåter dem att använda signaler är de alltid
beroende av andra för en social identitet. Det är andra som tillskriver dem
denna sociala identitet och upprätthåller den. Den sociala identiteten sägs
vara externaliserad. Även senare i livet är identiteten beroende av hur andra
ser på gruppen eftersom identitet, enligt teorin om sociala representationer,
är något som skapas externt och inte enbart internt. Självet skapas således
genom positionering gentemot andra (Breakwell, 2010; Gillespie, 2007;
Howarth, 2002; Renedo, 2010).
För att teoretisera sociala identiteter menar Howarth (2002) att vi måste
belysa dialektiken mellan hur vi ser på oss själva och hur andra ser på oss.
Andreouli (2010) beskriver identitetsskapandet som en positionering i
förhållande till andra, medan Moloney (2010) beskriver den som social
lokalisering. Oavsett hur vi ser på identitetsskapandet bör identitetsförklaringen börja med dynamiken hur vi har representerats och hur vi
själva bär upp dessa representationer. Ett exempel på detta är att då en
person tillträder en redan existerande social grupp, till exempel genom att
börja studera på folkhögskola eller universitet, tar personen i fråga del av de
representationer som redan finns i gruppen. Detta resonemang återfinns
även hos Duveen (Duveen & Lloyd 1986; 1990; Duveen, 2001), som menar
att när barn konstruerar identitet ser de till de sociala representationer som
finns tillgängliga och positionerar sig själva i förhållande till det kollektiva
meningssystem som representationerna utgör. Identiteten blir således
internaliserad. En liknande process som den om barns identitetsskapande,
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torde i min mening även ske då vuxna träder in i ett nytt socialt
sammanhang (Andersén, 2010a). På samma sätt som små barn föds in i en
värld av redan existerande representationer kring genus, och vad som är
typsikt flickaktigt, pojkaktigt, kvinnligt och manligt och på så vis tar del av
en redan existerande genusidentitet, bör även folkhögskoledeltagare ta del
av den existerande folkhögskoleidentiteten och de representationer som den
bär med sig då de börjar på folkhögskolan. Att ta del av andras
representationer innebär inte att representationerna anammas rätt av. I och
med kognitiv polyphasi och att det finns alternativa representationer finns
också möjligheten till motstånd gentemot nya representationer. En djupare
diskussion om förmågan till motstånd förs av bland andra Howarth (2002;
2006; 2010a; 2010b), Gillespie och Cornish (2010), Glăveneanu (2009),
Phelps och Nadim (2010) samt Voelklein och Horwarth (2005).
Identitetsskapandet eller utvecklandet av identiteter är något som pågår
under hela livet. Könsidentiteten förstärks och utvecklas i och med att
barnet växer upp och träffar andra personer som de kommunicerar med
och på så vis kommer de att dela representationer med dem. Att vara flicka
handlar således, enligt Duveen och Lloyd (1990), om att tillskansa sig en
social identitet som bygger både på sociala representationer om vad som är
flickaktigt samt vad som inte är flickaktigt, det vill säga pojkaktigt. På
samma sätt verkar folkhögskoledeltagarna ta del av de redan existerande
representationerna om folkhögskolans särart och sig själva som annorlunda
jämfört med de som läser på gymnasium eller kommunal vuxenutbildning.
Utifrån dessa sociala representationer skapar eller identifierar de sig med en
redan befintlig folkhögskoleidentitet. Att representera självet i termer av vad
det inte är är vanligt och benämns av Gillespie (2007) för othering. Som
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Duveen och Lloyd (1986) samt Duveen (2001) skriver bygger identiteten på
sociala representationer och den leder också vidare till andra sociala
representationer. Här kan jag i min egen forskning (Andersén, 2010a) se att
den kollektiva folkhögskoleidentiteten och de sociala representationer som
denna bärs upp av bidrar till att folkhögskolans deltagare tar till sig vissa
specifika sociala representationer då det rör universitetet och möjligheten att
klara av att läsa vidare där.
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Ställ mot högre mål din gång!
O, låt icke modet brista!
Verka trofast till det sista!
Kort är lifvet, konsten lång.
Ställ mot högre mål din gång!
Karl Alfred Melin

SYFTE
___________________________________________________________

Kapitel 4: Syfte
I avhandlingens inledande kapitel skriver jag att jag vill fånga de bilder
deltagare vid folkhögskolans allmänna, högskoleförberedande, kurser har av
högskola och universitet och om att studera där, samt varifrån dessa bilder
kommer och hur de har utvecklats. Här finns även intresse att finna om och
i så fall hur dessa bilder påverkas av de bilder som finns om folkhögskolan
som något särskilt. Med utgångspunkt i teorin om sociala representationer,
vilken presenterats närmare i föregående kapitel, kan det tidigare uppställda
målet omformuleras till följande syfte med avhandlingen:
Att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet
och om att studera där, varifrån dessa representationer kommer och hur de har
utvecklats, samt om och i så fall hur dessa sociala representationer har påverkats av
andra sociala representationer, exempelvis de om folkhögskolans särart.
Detta komprimerade syfte innehåller flera olika aspekter som jag avser att
undersöka och som bygger på sociala representationer, både som teori och
fenomen. De sociala representationerna om folkhögskolan och om att vara
folkhögskoledeltagare har till synes ingen framträdande plats i syftet, men
har enligt teorin om sociala representationer en avgörande roll för
folkhögskoledeltagarnas representationer om andra objekt, exempelvis
högskola och universitet. Med utgångspunkt i teorin om sociala
representationer betraktar jag folkhögskolan som en social gemenskap.
Folkhögskoledeltagarna är en del av denna gemenskap och de delar en
social identitet, vilken bygger på sociala representationer om vad som är
speciellt med den grupp som delar denna identitet. Förutom att den sociala
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identiteten bygger på sociala representationer leder den också vidare till
andra sociala representationer, till exempel sådana om högskola och
universitet som något som inte är folkhögskola. Undersökningen utgår ifrån
följande frågeställningar:
Fråga 1: Vilka sociala representationer har folkhögskoledeltagare om folkhögskola, och
om att studera där? Frågan besvarar vilka representationer folkhögskoledeltagarna har om sig själva som folkhögskoledeltagare och är nära
sammankopplad med den sociala identiteten.
Fråga 2: Vilka sociala representationer har folkhögskoledeltagare om högskola och
universitet och om att studera där? Frågan rymmer både sociala representationer
om vad högskolan och universitetet är för något, hur karaktären på
studierna är, men också folkhögskoledeltagarnas sociala representationer
om sig själva som högskole- och universitetsstuderande och deras sociala
representationer om andra som studerar vid högskola eller universitet.
Inbegripet i de första två frågorna finns också folkhögskoledeltagarnas
sociala representationer om relationen mellan folkhögskolestudier och
högskolestudier.
Fråga 3: Varifrån kommer de sociala representationer om högskola och universitet och
om att studera där som deltagarna ger uttryck för och hur har de utvecklats? De sociala
representationerna kan ha vitt skilda ursprung, men eftersom representationerna är sociala och de bärs av en social grupp som identifierar sig som
folkhögskoledeltagare torde det vara rimligt att många av svaren finns i
folkhögskolans historia och då framförallt synen på folkhögskolans roll i
88

SYFTE
___________________________________________________________
utbildnings-Sverige genom historien. Jag har därför valt att avgränsa frågan
till att gälla vad i folkhögskolans historia som kan förklara de sociala
representationerna och dess utveckling. I denna fråga finns även inbegripet
den sista satsen i syftesformuleringen, det vill säga om och i så fall hur de
sociala representationerna som folkhögskoledeltagarna ger uttryck för har
påverkats av andra sociala representationer, exempelvis de om folkhögskolans särart.
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Min metod
Då är chansen god
Att jag kan hjälpa dej
Vi har någonting ihop, när det finns hopp
Jag vet att du har haft dina ögon på mej
Jag har min egen metod
Jag har min egen metod
Det kommer kännas bra, både för dej och mej
För det är bara med min egen metod som jag kan hjälpa dej
Wilmer X

Del III
METODER ATT GRIPA AN PROBLEMET

Egna svar
Kanske har du svaren
på mina oställda frågor

Men svara inte
förrän jag har frågat

Låt mig få pröva
mina egna svar

Stöd mig
men led mig inte

Följ mig
men ta inte täten

Jag behöver dig
som tillförsikt
och motvikt

Thord Wallén
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Kapitel 5: Datainsamling
I detta kapitel redovisas hur den data som behövts för att kunna besvara
forskningsfrågorna och uppfylla avhandlingens syfte har samlats in.
Voelklein och Howarth (2005) beskriver teorin om sociala representationer
som ett induktivt och beskrivande angreppssätt. Moscovici (2001) anser att
även om empiriskt arbete är viktigt så bör forskning fokusera på sociala
representationer som ett teoretiskt begrepp. Det är också så jag väljer att se
på representationerna. För mig är teorin om sociala representationer ett
verktyg som hjälper till att beskriva, kategorisera och analysera folkhögskoledeltagarnas bilder – eller representationer – av högskola och
universitet. Vidare kan teorin användas för att förstå hur dessa representationer konstitueras och reproduceras. Detta innebär också att jag inte nöjer
mig med att undersöka vilka sociala representationer som folkhögskoledeltagarna har, utan att jag även vill förstå varför de har just dessa sociala
representationer.
Det finns ingen speciell metod för att studera sociala representationer utan
det finns flera olika metoder (Jodelet, 1991; Breakwell & Canter, 1993).
Enligt Marková (2008) är Moscovici av åsikten att forskning skall vara
problembaserad och inte metodbaserad, varför teorin om sociala
representationer är öppen för alla typer av datainsamlingsmetoder. Inom
forskning om sociala representationer förekommer bland annat olika former
av dilemma- eller episodbaserade- (djup-)intervjuer, innehållsanalys och fria
associationer, men även deltagande observation och dokumentstudier.
Speciellt metodologin för insamlandet av data utgör, enligt Abric (1995),
den kritiska punkten vid studiet av sociala representationer till skillnad från
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exemplevis analysarbetet. Abric menar att oavsett vilka förtjänster en analysmetod har så är den insamlade informationens kvalitet och relevans direkt
avgörande för analysens validitet. Det viktigaste problemet för forskare
inom sociala representationer är således, enligt Abric, valet av verktyg för att
besvara forskningsfrågorna. För att uppfylla avhandlingens syfte och svara
på frågorna om vilka sociala representationer folkhögskoledeltagarna har
om folkhögskola, högskola och universitet samt om att studera där har jag
använt mig av fria associationer och intervjuer med folkhögskoledeltagare.
För att besvara den tredje frågan om varifrån de sociala representationerna
kommer och hur de har utvecklats har data samlats in genom
dokumentstudier. En fördel med att använda flera olika datainsamlingsmetoder är att de kompletterar varandra, där en metod brister, har en annan
sin styrka. Medan associationer och intervjuer i huvudsak fokuserar på
representationerna som de ser ut idag går det med hjälp av dokumentstudien även att undersöka representationerna historiskt. Intervjuerna
fångar förutom representationernas innehåll också individernas attityder till
innehållet i representationerna medan associationerna i större utsträckning
fångar representationernas organisation och inre struktur. Då analysarbetet
många gånger kräver hög grad av tolkning är det också nödvändigt att
komplettera olika tekniker för att kontrollera, sortera eller fördjupa den
insamlade informationen (Abric, 1995). Även om de olika datainsamlingsmetoderna har olika betydelse för analysen så bidrar de alla på något sätt till
de olika delarna likaväl som till helheten.
Nedan redovisar jag för hur urvalet gått till och hur jag genomfört
datainsamlingen inom var och en av de tre datainsamlingsmetoder jag
använt mig av: fria associationer, intervjuer och dokumentstudier.
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Fria associationer
Enligt Abric (1995) finns i huvudsak två sätt för att fastställa en
representations innehåll. Det första sättet är genom interrogativa metoder,
det vill säga intervjuer och liknande, vilka syftar till att kartlägga individers
utsagor om den studerade representationen, antingen verbalt eller figurativt.
Den andra metodformen baserar sig också på verbala uttrycksformer som
kännetecknas av att vara mer spontana och mindre kontrollerade. De
innehåller därmed hypotetiskt sett mer autentiska utsagor. Dessa uttrycksformer benämner Abric (1995) associationer. Jag har valt att använda mig av
associationer som främsta källa för att besvara vad som representeras, det
vill säga vilka sociala representationer som folkhögskolans deltagare har om
folkhögskola, högskola och universitet samt om att studera där.
Associationer är ett ord som kan ha flera innebörder. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är dess psykologiska innebörd, vilken är den jag här
utgår från, ett begrepp som härstammar från antiken. Detta begrepp har sin
grund i observationen att en tanke tenderar att väcka en annan tanke. Det är
denna andra tanke som kallas association. Ursprungligen syftar begreppet på
den process genom vilken de båda tankarna binds samman. Metoden kring
associationer går ut på att de personer som deltar i studien får se eller höra
ett ord och att de då skall ange ett eller flera ord som de kommer att tänka
på.
Urval
För att ta reda på hur representationerna kring folkhögskola, högskola och
universitet ser ut bland folkhögskolans deltagare har jag låtit hundra
folkhögskoledeltagare, varav de flesta läste sista året på allmän kurs på
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någon av folkhögskolorna i Södermanland eller Västmanland, associera fritt
kring orden folkhögskola, högskola och universitet. Att det blev just dessa
folkhögskolor beror på att jag då associationerna genomfördes arbetade
som projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Mälardalens högskola
och dessa folkhögskolor. Urvalet kan ses som en form av, vad Merriam
(1994) kallar, bekvämlighetsurval eftersom jag genomförde studien med de
folkhögskoledeltagare som jag mötte i samband med projektet Bryggan. De
som närvarade vid läsårsupptakten på respektive folkhögskola var också de
som kom att delta i studien. Förutom ett nummer som identifierar vilken
folkhögskola associationerna samlades in på finns inget som kan binda en
specifik deltagare till en specifik association. Att antalet deltagare som
gjorde associationsstudien var hundra stycken var inget förutbestämt, alla
som kom på informationsmötena vid läsårsupptakten deltog i studien och
det råkade falla sig så att det blev precis hundra insamlade associationer.
Fem år efter att deltagarna i associationsstudien avslutat sina folkhögskolestudier genomförde jag en ny insamling av associationer med samma
deltagare. Anledningen till detta är att jag velat undersöka hur representationerna förändras i och med att folkhögskoledeltagarna får nya erfarenheter
av högskola och universitet. Sextio av de hundra deltagarna i projektet
Bryggan registrerade sig på en kurs för att prova på högskolestudier.
Genom de uppgifter som lämnades i samband med registreringen har jag
med hjälp av skatteverkets register och eniro.se samt hitta.se kunnat söka
upp trettiosex av de ursprungliga hundra deltagarna. De som inte gått att få
tag på har antingen flyttat utomlands, eller så har jag inte lyckats få någon
träff då jag sökt efter deras telefonnummer. Några personer har inte svarat i
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telefonen trots åtskilliga uppringningar. Samtliga av de före detta deltagare
jag fått tag på har ställt upp och deltagit i den uppföljande studien.
Genomförande
Associationerna vid det första tillfället samlades in i början av ett
informationspass som för många av deltagarna kom att bli deras första
kontakt med högskolan. Alla deltagare fick varsitt papper i liggande A4
storlek. Jag hade på förhand delat pappret i tre lika stora delar genom att rita
två streck med svart penna. Överst i varje kolumn hade jag skrivit vart och
ett av orden folkhögskola, högskola och universitet. I samband med att jag
delade ut papprena uppmanade jag deltagarna att associera fritt och skriva
ner det första de tänkte på när de läste orden på pappret. Deltagarna fick
cirka fem minuter på sig att skriva ner sina associationer innan jag samlade
in papprena.
Den uppföljande associationsstudien har stora likheter med den tidigare.
Förutom att återigen associera orden folkhögskola, högskola och universitet
fick deltagarna denna gång även besvara en fråga om vad de gjort efter
avslutad folkhögskolekurs. Ytterligare en skillnad är att dessa associationer
genomförts genom telefonsamtal. Det hade varit svårt för mig att träffa alla
personligen då de inte fanns samlade utan hade hunnit sprida ut sig över
landet. Ett alternativ hade kunnat vara att göra studien i form av en ”postenkät”, där ett likadant papper som vid den första associationsinsamlingen
skickats per post till deltagarna, och att de fått fylla i sina associationer och
sedan returnera i ett medsänt svarskuvert. Problemet med ett sådant
förfarande är att det lätt blir stora bortfall och att deltagarna kan ta lång tid
på sig att svara och då fångas inte deras spontana svar. Linell (1998) menar
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att det är viktigt att inte låta dem som associerar få tänka efter för länge
eftersom de då inte svarar spontant. Samma problem hade förmodligen
uppstått om jag ringt och bokat personliga möten och talat om mitt syfte
med dessa möten.

Intervjuer
För att få djupare förståelse för representationerna har nio intervjuer
genomförts med före detta folkhögskoledeltagare som gått vidare till
högskolestudier. Målsättningen var att fånga olika bilder av övergången
mellan folkhögskola och högskola. Ingen av de personer som deltagit i
dessa intervjuer har deltagit i associationsstudierna. Intervjuerna har varit av
kvalitativ art där deltagarna själva fått ge sin bild av processen från att de
beslutade sig för att läsa på folkhögskola den tidpunkt när intervjuerna
genomfördes (vårterminen 2006). Enligt Abric (1995) är halvstrukturerade
djupintervjuer vid sidan av enkäter det främsta verktyget för att kartlägga
representationer.
Urval
Urvalsprocessen till denna studie har skett i två steg. Först valdes fyra
folkhögskolor ut tillsammans med folkbildningsrådet och en referensgrupp
där. I ett andra steg valdes två till tre före detta deltagare från dessa
folkhögskolor ut att delta i intervjun. De fyra folkhögskolorna valdes ut
därför att de alla har en förhållandevis stor allmän kurs. I övrigt har
målsättningen varit att folkhögskolorna skall skilja sig åt så mycket det går
för att få ett så brett urval som möjligt. Skolorna har alla olika huvudmän
och därmed skiljer de sig åt i sin inriktning och profil. Folkhögskolorna är
geografiskt utspridda över landet och de ligger såväl på landsbygden och i
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mindre samhällen som i storstäder. Ytterligare en anledning till att välja fyra
skolor som skiljer sig åt är att det kan antas vara olika deltagare som söker
till de olika folkhögskolorna på grund av deras olika profiler. Efter att de
fyra folkhögskolorna valts ut beslutades, i samråd med referensgruppen på
folkbildningsrådet, att intervjua personer från dessa folkhögskolor vilka
avslutat sina studier på allmän kurs vårterminen 2003. Anledningen till att
just denna avgångstermin valdes var för att det gått några år sedan de läste
vid folkhögskolan vilket gett deltagarna chansen att komma in på
högskolan. Ytterligare en anledning till att välja de som avslutat folkhögskolestudierna några år innan intervjuerna ägde rum var att de då haft tid att
reflektera över sina studier såväl på folkhögskolan som på högskolan. En
tredje skäl att det blev just avgångsåret 2003 var för att läsåret 2002/03 var
första året som Rekryteringsdelegationen (se Rekryteringsdelegationen,
2004) delade ut projektmedel för att öka rekryteringen från bland annat
folkhögskolan till högskolan. En av skolorna har valts ut av referensgruppen
just för att det var en av de folkhögskolor som fått bidrag från
rekryteringsdelegationen. Övriga tre skolor hade inget uttalat samarbete med
någon högskola 2003, men två av skolorna har påbörjat sådana samarbeten
senare. En fjärde anledning att välja 2003 som avgångsår var att SCB under
våren 2006 genomfört en enkätundersökning kring vad som hänt med de
deltagare som läst på folkhögskolans längre kurser under minst ett år kring
våren 2003. Det fanns således möjlighet att senare jämföra mina resultat
med SCB:s studie.
Från varje folkhögskola valdes två till tre före detta deltagare ut att
intervjuas, vilket fått till följd att allt som allt har nio personer intervjuats.
De har alla läst vidare på högskola eller universitet. Vissa har valt att läsa
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program, medan andra påbörjat sina högre studier med förhoppningen att
kunna samla ihop poäng till en examen genom att lägga samman fristående
kurser. Ytterligare någon person har läst någon enstaka fristående kurs och
någon annan insåg efter ett tag att det var annat som personen ville göra än
att läsa på universitetet. En utförligare beskrivning av intervjupersonerna
finns redovisad i Bilaga 2.
För att hitta de personer jag intervjuat började jag med att kontakta de fyra
utvalda folkhögskolorna och bad dem skicka mig listor på personnummer
på de personer som fått slutomdömen på allmän kurs våren 2003. Utifrån
personnumren har jag sedan själv sökt upp personernas adresser via
skatteverkets databas och telefonnummer via Eniro.se. Vissa personer som
inte fanns tillgängliga genom Eniro har jag ändå kunnat nå då folkhögskolorna även lämnat med de telefonnummer som var aktuella 2003. En av
folkhögskolorna lämnade även med de mailadresser som var aktuella 2003
och ett massutskick till samtliga deltagare medförde att tre personer svarade
att de var intresserade av att medverka i studien, bland dessa tre personer
gjordes inget vidare urval utan alla tre har intervjuats. Utifrån de telefonnummer jag fick har jag ringt runt till de före detta deltagarna och frågat om
de läst vidare vid högskola eller universitet efter att de avslutat sin
folkhögskoleutbildning. Om de har gjort det har de blivit tillfrågade att delta
i studien. De första som tackat ja har jag också intervjuat. Här har jag
medvetet försökt styra så att jag intervjuat minst en kvinna och en man från
varje folkhögskola. Vid en folkhögskola är så gott som alla deltagare
kvinnor och därför har jag istället intervjuat två kvinnor. I övrigt har det
mycket handlat om tillfälligheter. Vilka personer som blivit intervjuade har
berott på vilka som varit tillgängliga och svarat i telefon när jag ringde. Vid
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rundringningen var det ett fåtal som inte var intresserade av att bli
intervjuade, några kunde tänka sig att ställa upp om jag inte fick tag i någon
annan. Ofta angavs hög arbetsbelastning i skolan vid det aktuella tillfället
och att de dessutom hade jobb och familj som skäl till att inte ha tid att
ställa upp i studien.
Genomförande
I intervjuerna har jag låtit deltagarna berätta om sig själva och sin studieväg i
någon form av ”studieberättelse”. Här har personerna jag intervjuat fått
börja med att berätta hur det kom sig att de sökte till folkhögskolan och
sedan har det fått fortsätta att berätta om studierna där. De har också fått
berätta om sina tankar om att läsa vidare på högskola och universitet, när de
uppstod och hur de utvecklats, hur de upplevt övergången mellan
folkhögskola och högskola eller universitet samt hur de tycker sig klara
högskolestudierna. Till hjälp har jag haft en intervjuguide (se Bilaga 3) vilken
arbetats fram tillsammans med Folkbildningsrådet, vilka finansierat
intervjustudien, och referensgruppen där. Tre av intervjuerna har ägt rum på
den högskola eller det universitet som deltagarna studerade vid när
intervjuerna ägde rum. En intervju har genomförts vid Lärarhögskolan i
Stockholm dit jag var knuten vid intervjutillfället. Fyra intervjuer är
genomförda hemma hos intervjupersonerna och den sista intervjun gjordes
på intervjupersonens arbetsplats, vilket var ett äldreboende.
I genomsnitt har intervjuerna tagit cirka en timme att genomföra. De flesta
intervjuerna hade formen av ett samtal där vi samtalade kring ämnena i
intervjuguiden. En av de personer jag intervjuade inledde med att säga ”Jaha
Annelie, du ville veta om mina erfarenheter från att ha läst på folkhögskolan
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och sedan fortsatt på universitetet. Ja du förstår…” (Intervju med ”A”).
Sedan följde en ca 1timme och 20 minuter lång monolog innan jag checkade
av att alla frågor verkligen hade besvarats.

Dokumentstudie
Som tidigare nämnts är sociala representationer inte helt statiska, utan när
erfarenheterna

förändras

så

förändras

också

representationerna.

Förändringar tar ofta lång tid eftersom de nya erfarenheterna, egna
och/eller andras, hela tiden adderas till och vägs samman med tidigare
representationer. För att undersöka varifrån de sociala representationerna
kommer, samt hur de har utvecklats har jag valt att göra en dokumentstudie.
En dokumentstudie betyder, enligt Andersen (1994), att forskaren indirekt
genomför observationer av en händelse genom olika dokument (muntliga,
handskrivna eller tryckta redogörelser). Dokumentstudier är vanligtvis den
enda fungerande metoden vid studiet av det förflutna (Andersén, 1994).
Fördelen med dokumentstudier är att de oftast är både billiga och
lättillgängliga. Nackdelen är att materialet är väldigt styrt. Med detta menas
att forskaren är hänvisad till existerande dokument vilket gör att hon eller
han inte kan påverka vilka källor som finns att tillgå.
Urval
De dokument som varit föremål för denna studie är i första hand artiklar
och andra författade inlägg, så som debattinlägg och notiser4, i folkhögskollärarnas tidskrift Folkhögskolan (1979-) och dess föregångare Tidskrift för

För enkelhetens skull benämner jag all text i tidskrifterna för artiklar. En utförligare lista
över de tidskriftsartiklar som ingått i dokumentstudien finns redovisad i Bilaga 4.
4
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svenska folkhögskolan (1920-1978)5. I Tidskriften är det främst folkhögskollärare som författar artiklarna, men tidskriften tar upp aktuella ämnen och
förmedlar förutom folkhögskolelärarnas egen syn också statens syn genom
att referera till rapporter och utredningar. Framförallt så bidrar Tidskriften
med exempel på hur folkhögskolelärarna bör förhålla sig i vissa frågor.
Lärarna förmedlar i sin tur sina representationer till deltagarna. Ett bra
organ att söka efter representationernas rötter torde därför, som tidigare
diskuterats, vara folkhögskollärarnas Tidskrift.
Tidskriften blev, enligt Maliszewski (2008), redan från starten ett viktigt
organ för åsiktsutbyte rörande folkhögskolans roll och uppgifter i samhället.
Även Runesdotter (2010b) tillskriver Tidskriften en viktig roll i hur de
enskilda skolorna kunnat framstå som en gemensam skolform eftersom den
var folkhögskolans lärarförenings organ och det var här som frågor om hur
folkhögskolan skulle förhålla sig i olika frågor diskuterades. Att Tidskriften
uppstod för att försöka avhjälpa den rådande bristen på kommunikation
mellan landets folkhögskollärare gör att den är en bra källa i sökandet efter
orsaken till representationerna. Detta eftersom Tidskriftens huvudsyfte var
att ”vara ett forum för dryftande av sådana pedagogiska och andra
spörsmål, som ligga inom lärarkårens intressesfär” (1920, s. 1). Tidskriften
syftade också till att i den mån det var möjligt utgöra en ersättning för den
bristande pedagogiska kontakt mellan folkhögskolefolk ”som är så
nödvändig och nyttig för utformandet av nya idéer samt för mottagande
och givande av nya erfarenheter inom skolarbetet, men som det stora

Fortsättningsvis kallar jag både Tidskrift för svenska folkhögskolan och Folkhögskolan för
Tidskriften.
5
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avståndet mellan skolorna tyvärr ofta nog omöjliggör” (1920, s1). Som
exempel kan nämnas att alla de skol- och utbildningsreformer som kom på
1960-talet ställde krav på Tidskriften att ta ställning och företräda folkhögskolans intressen (Terning, 1979).
Tidskriften har funnits i ungefär 90 år och har under den tiden utkommit
med cirka 600 nummer. I sökandet efter artiklar har jag sökt efter utsagor
som säger någonting om folkhögskolans roll i förhållande till högskola eller
universitet. En ytlig genomläsning av samtliga nummer av tidskriften från
och med 1920 till och med 2010 resulterade i att jag fann ca 200 artiklar
som fångade mitt intresse. Bland dessa artiklar, vilka samtliga finns
redovisade i Bilaga 4, finns artiklar som tar upp lärarutbyten, artiklar som
behandlar universitetskurser på folkhögskolor eller folkhögskolekurser på
universitet. Framförallt finns här artiklar som rör hur folkhögskolan skall
förhålla sig till att vara en förberedelse till högre utbildning. I dessa artiklar
är betygsfrågan ett ständigt återkommande ämne. Även artiklar som säger
något om det särskilda med folkhögskolan, till skillnad från andra
utbildningsformer har plockats ut för att ingå i analysen. Anledningen till att
jag även valt att undersöka artiklar som rör folkhögskola i relation till andra
utbildningsformer än högskola och universitet är för att representationer
om högskola och universitet troligtvis är nära sammanlänkade med såväl
representationer om folkhögskola som andra utbildningsformer. Av de cirka
200 utvalda artiklarna är cirka 60 skrivna av tidskriftens redaktion, utan att
någon specifik författare har specificeras. De övriga ca 140 artiklarna är
skrivna av ett hundratal olika författare, företrädelsevis folkhögskollärare
och rektorer.
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Inget av artiklarna är specifikt författad för att besvara avhandlingens syfte
men jag anser ändå att där finns tillräkligt mycket material om relationen
mellan folkhögskola och högskola för att jag skall kunna besvara den tredje
forskningsfrågan på ett vetenskapligt sätt.

Etiska överväganden
Under arbetet med avhandlingen har vetenskapsrådets och tidigare
humanistiska,

samhällsvetenskapliga

forskningsrådets

(HSFR)

etiska

principer följts (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare i intervjustudien
och associationsstudien har redan då den första forskningskontakten tagits
informerats om studiens syfte. I vissa fall har informationen samlats in både
till avhandlingen och till en annan forskningsrapport vid samma tillfälle.
Informanterna har informerats om detta, vidare har jag förklarat att
informationen som lämnats inte kommer att användas till något annat än till
forskningssyfte och av mig. Samtliga informanter har informerats om att
deras deltagande i studien är frivilligt och att de när de vill har kunnat
avbryta sin medverkan. Vid ett tillfälle ställdes en bokad intervju in för att
personen i fråga ändrat sig och inte ville delta i studien på grund av tidsbrist.
För att uppfylla kravet om konfidentialitet hos de medverkande deltagarna
har jag valt att inte ange respondenternas namn, utan enbart vilka skolor de
läst på (intervjustudien) eller att de varit med i projektet Bryggan 2004-05
(associationsstudierna). Inte heller vilket kön, eller vilken ålder de svarande
har nämns i associationsstudien då jag uppfattar kön och ålder som faktorer
som inte har någon betydelse för studiens resultat. De personuppgifter som
lämnats ut av folkhögskolorna och som jag kompletterat med adresser och
telefonnummer finns inlåsta. Intervjuerna har skrivits ut och redan i
transkriberingen har intervjupersonerna och andra förekommande personer
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fått fingerade namn, vilka bara jag känner till. Däremot är det ofrånkomligt
att vissa läsare som till exempel gått eller undervisat på de aktuella skolorna
samtidigt som intervjupersonen vistats där kan komma att kunna identifiera
individen i fråga eftersom jag nämner skolornas namn. Detta är något som
de intervjuade är upplysta om. De har även getts möjlighet att läsa den
rapport som skrevs på uppdrag av Folkbildningsrådet. Här har inga
klagomål eller önskningar om att något skall utelämnas kommit mig till
känna. Ett förfarande som möjligen kan ifrågasättas är att folkhögskolorna
och Mälardalens högskola lämnat ut deltagarlistor med deltagarnas
personnummer till mig. Detta material att betrakta som offentligt. I något
fall har en persons personnummer inte varit fullständigt på grund av
skyddad identitet. Att jag använder mig av deltagarlistor är inget större
problem så länge jag inte använder mig av individuppgifter i avhandlingen.
Uppgifterna jag använder mig av regleras av personuppgiftslagen (PUL
1998:204). Detta innebär bland annat att personuppgifterna alltid måste
behandlas på ett korrekt sett och i enlighet med god sed, och de får inte
användas till något ändamål som är oförenligt med det ändamål som de
samlades in för. Frågan är om jag använder mig av uppgifterna på ett sätt
som är förenliga med det ändamål för vilket de samlades in? Som svar på
frågan står det i personuppgiftslagen att då det gäller behandling av
personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, ska
dessa ändamål inte ses som oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna
samlades in. Således kan jag inte se något problem med att använda mig av
deltagarlistor så länge jag följer de forskningsetiska principerna i övrigt. Vad
gäller dokumentstudien så finns inget krav om information och samtycke
(Vetenskapsrådet, 2002).
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Kapitel 6: Analys och presentation
Efter att det empiriska materialet samlats in har det bearbetats, analyserats
och tolkats. I detta kapitel redovisar jag för den process som materialet
genomgått från insamlad empiri till resultatkapitel. Vidare redogör jag för
hur det empiriska materialet presenteras.

Den insamlade empirin
Som ett första steg i denna process började jag med att gå igenom det
insamlade datamaterialet. Det material som analyserats är av olika karaktär:
ord och fraser från associationer, intervjuutsagor samt artiklar från
folkhögskollärarnas Tidskrift. Den första associationsstudien, som omfattade 100 deltagare, resulterade i totalt cirka 560 ord eller fraser som
deltagarna associerade med folkhögskola, högskola eller universitet. Dessa
associationer var uppdelade på cirka 210 ord eller fraser associerade till
folkhögskolan, cirka 200 ord eller fraser associerade till högskolan och cirka
150 ord eller fraser associerade till universitet. Precis som i den första
associationsstudien resulterade den uppföljande associationsstudien, där 36
deltagare av de ursprungliga 100 deltog, i ett antal ord eller fraser som de
numera före detta folkhögskoledeltagarna associerade med folkhögskola,
högskola eller universitet, närmare bestämt cirka 200 ord eller fraser. Dessa
associationer var uppdelade på cirka 85 ord eller fraser associerade till
folkhögskolan, cirka 65 ord eller fraser associerade till högskolan och cirka
50 ord eller fraser associerade till universitet. Sammanlagt har således cirka
860 associationer till folkhögskola, högskola och universitet samlats in från
100 deltagare varav 36 av dem deltagit i båda associationsstudierna.
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Intervjuerna med de nio tidigare deltagarna som fortsatt läsa på högskola
eller universitet resulterade i 590 minuter (knappt tio timmar) inspelat
material. Detta material transkriberades grovt. Med detta menar jag att jag
valde en transkriberingsform där allt som de personer jag intervjuade sa
skrevs ut på papper men att jag valde att inte skriva ut onödiga ord, pauser,
upprepningar och liknande. De utskrivna intervjuerna omfattar drygt 30 tätt
skrivna A4-sidor.
Dokumentstudien har genomförts på samtliga cirka 600 nummer av Tidskrift
för svenska folkhögskolan och Folkhögskolan. Omkring 200 artiklar av över 150
olika författare har analyserats6. De personer som skrivit artiklarna är
framförallt folkhögskollärare eller rektorer. Artiklarna var vanligtvis en till
fyra sidor långa, men det förekommer också betydligt längre artiklar, liksom
små notiser på enbart några rader.
Sammanfattningsvis är det således ett rikt och mångfacetterat material som
legat till grund för analysen.

Analysprocessen
Eftersom syftet med föreliggande avhandling handlar om att undersöka
folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet och
om att studera där, har jag valt att analysera den insamlade empirin utifrån
teorin om sociala representationer. Viktigt i studiet av sociala representationer är att inte bara undersöka vilka representationer en viss grupp,
exempelvis folkhögskoledeltagare, har om ett objekt, exempelvis högskola
6

Se Bilaga 4.
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och universitet, utan även att undersöka vilka det är som har
representationerna, varifrån representationerna kommer och hur de har
utvecklats (Jodelet, 1991). Detta är förenligt med avhandlingens syfte
eftersom jag också vill veta varifrån representationerna om högskola och
universitet kommer och hur de har utvecklats, samt om och i så fall hur
dessa sociala representationer har påverkats av andra sociala representationer, exempelvis de om folkhögskolans särart.
Även Jovchelovitch (2007) menar att det inte är tillräkligt att fokusera på vad
som representeras, utan även på vilka som representerar och hur.
Jovchelovitch menar också att det är nödvändigt att ta reda på orsaken till att
representationerna ser ut som de gör, det vill säga att finna deras rötter,
samt att ta reda på vilka behov representationerna fyller. De fem orden vad,
vilka, hur, orsak och behov är alla dimensioner som Jovchelovitch menar är
viktiga att beakta i analysen av sociala representationer och som således
kommit att bli utgångspunkt i min analys av folkhögskoledeltagarnas sociala
representationer. Att analysera representationerna efter de fem dimensionerna är inte helt lätt, eftersom alla fem dimensioner är nära
sammanlänkade. Till exempel så styr vilka som innehar de sociala
representationerna inte bara vad det talas om, utan även hur (Gillsepie &
Cornish, 2010; Howarth, 2010a).
Som ett första steg i att analysera det empiriska materialet har jag börjat med
att dela upp det efter mina frågeställningar och Jovchelovitch fem
dimensioner. Hur det empiriska materialet hänger samman med frågeställningarna och de fem dimensionerna, samt i vilket resultatkapitel de
finns redovisade redovisas grafiskt i bilaga 5.
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Analys kopplad till de första två frågorna
Dimensionen vilka är nära kopplad till den första frågeställningen om vilka
sociala representationer folkhögskoledeltagarna har om folkhögskola och
om att studera där. Enligt Moscovici (2008) är en studie om sociala
representationer också en studie i hur subjektet ser på sig själv i relation till
objektet och Jovchelovitch (2007) menar att ofta har de sociala
representationerna mer att göra med personerna bakom representationerna
än objektet i sig. Det vill säga att det är folkhögskoledeltagare som har
representationer som kan ha större betydelse än att det är högskolan de har
representationer om. För att svara på den första frågeställningen har jag valt
ut den empiri som säger något om folkhögskoledeltagarnas sociala
representationer om sig själva som folkhögskoledeltagare. Framförallt är det
de associationer kring ordet folkhögskola som deltagarna gjorde medan de
fortfarande läste på folkhögskolan som här är av intresse. Även
intervjuutsagor från de intervjuade personerna om deras syn på vad en
folkhögskola är, under tiden de studerade vid folkhögskolan, är relevant.
På samma sätt som dimensionen vilka är nära sammankopplad med den
första frågeställningen är dimensionen vad nära kopplad till den andra
frågeställningen, det vill säga vilka sociala representationer folkhögskoledeltagare har om högskola och universitet och om att studera där. Även här
är det framförallt de associationer folkhögskoledeltagarna gjorde under
tiden de läste på folkhögskolan som är av särskilt intresse, och då
företrädelsevis associationerna till begreppen högskola och universitet. Även
associationerna till begreppet folkhögskola har viss relevans eftersom
associationerna till begreppen högskola och universitet kan komma att
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behöva relateras till associationerna till folkhögskola för att förstås. Utöver
associationerna är även intervjuutsagor om hur de personer jag intervjuat
såg på högskola och universitet medan de läste på folkhögskola av intresse
för att besvara den andra forskningsfrågan.
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UNIVERSITET

1

Stor möjlighet

Min framtid

Omöjligt

2

Komplement till
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Örebro
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människor
Alla vill lära sig
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Läsa mer ingående om
det man vill jobba
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osv…

osv…

Mycket studier

Figur 2: Exempel på associationer

För att svara på den första forskningsfrågan, om vilka sociala
representationer folkhögskoledeltagarna har om folkhögskola och om att
studera där, har jag börjat med att sammanställa en lång matris som består
av alla 100 deltagares associationer om folkhögskola, högskola och
universitet. Jag har fört in associationerna så att ord som jag uppfattar hör
samman men som associerar till olika grundord (folkhögskola, högskola
eller universitet) är placerade på samma rad – vilket de också oftast är på de
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papper deltagarna skrivit ner sina associationer på. I figur 2 ovan framgår
hur matrisen är uppbyggd. Jag har av utrymmesskäl valt att illustrera
matrisens uppbyggnad genom att enbart redovisa fem individers
associationer. Det finns ganska stora skillnader mellan hur många
associationer deltagarna ger kring grundorden. Deltagare 1 skrev endast
enstaka ord medan deltagare 3 skrev ner flera associationer per ord, och
deltagare 5 associerar med hela meningar.
Efter denna sammanställning av samtliga associationer, som har gett mig en
god överblick över materialet, har jag gjort en vertikal läsning över en
kolumn i taget. Jag började med att gruppera associationerna på
folkhögskola genom att föra samman de personer som associerar
folkhögskolan med samma, likartade eller närstående begrepp.
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Figur 3: Exempel på associationer.
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I figur 3 har individer med likartade associationer till folkhögskola förts
samman för att underlätta den fortsatta analysen av materialet. Därefter
gjordes samma bearbetning för de båda andra grundorden.
En av svårigheterna med att analysera associationer är att det kan vara
besvärligt att tolka betydelsen av de ord som deltagarna använder för att
beskriva sina associationer. Det är svårt att veta vad orden betyder utan att
veta något om den semantiska kontexten (Abric, 1995). För att förstå
innebörden i begreppen har jag därför även gjort en horisontell läsning.
Genom att associationerna till folkhögskola tolkas utifrån de associationer
samma person har till högskola och universitet är det lättare att förstå vad
deltagarna menar med de ord de skrivit ner. I figur 3 ovan visar jag på några
av de associationer som kan tolkas som att deltagarna associerar
folkhögskolan med att läsa upp betyg. Så kan det vara för deltagare 5, 8, 13
och 14. För deltagare nummer 16 däremot kan ”dåliga betyg från grundskolan” innebära att de personer som läser vid folkhögskolan har dåliga
betyg, till skillnad från högskolan där de med bra betyg läser. Efter dessa
analyssteg har deltagarnas associationer sorterats in under två kategorier av
sociala representationer, i enlighet med Abrics (1995) rekommendationer
för analys av associationer som jag har följt.
Eftersom intervjuerna skett först flera år efter att deltagarna lämnat
folkhögskolan har de inte gett speciellt utförliga svar på hur de såg på
folkhögskolan medan de studerade där. Jag har därför nöjt mig med att
placera in materialet i de kategorier som jag funnit i associationsstudien, helt
i enlighet med Kvale (1997) som menar att de kategorier som används i
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analysen mycket väl kan utvecklas i förväg. Jag ser inget problem med detta
analysförfarande då utsagorna lätt gick att föra in i de redan existerande
kategorierna och det inte fanns några intervjuutsagor som inte gick att föra
in i någon kategori. Att samma kategorier framträder både i associationerna
och i intervjuerna stärker, enligt Abric (1995), trovärdigheten av resultatet.
Det är svårt att bevisa att associationerna speglar sociala representationer,
såvida inte samma representationskategorier framträder även genom andra
datainsamlingsmetoder så som de gör här.
Även då det gäller att besvara den andra forskningsfrågan, om vilka sociala
representationer folkhögskoledeltagarna har om högskola och universitet
och om att studera där har jag låtit analysen ta sin utgångspunkt i
associationsmatrisen på samma sätt som jag beskrivit ovan. Här har tre
representationskategorier om högskola och universitet framträtt, och som
också framgår av intervjumaterialet, vilket stärker tesen att associationerna
verkligen ger uttryck för sociala representationer. Alla associationer ger
dock inte uttryck för sociala representationer. Det finns också associationer
som beror på tillfälligheter. Linell (1998) kallar dessa för tillfälliga responser.
I mitt material finns några associationer som kan falla inom denna kategori.
Dessa tillfälliga associationer är vanligast bland associationerna kring ordet
universitet. Här förekommer bland annat namn på universitet eller
universitetsstäder som Växjö universitet, Örebro, Linköping, Lund och Uppsala.
Andra exempel på tillfälliga responser är de som rör utseende som stort,
kavaj, glasögon, professor i hatt, och snobbigt som associationer kring universitet,
liksom de två personer som skrivit ned associationskedjan litet/liten
(folkhögskola), större (högskola) och störst (universitet). Även att associera
universitet med veganmat eller en ritad döskalle torde falla inom kategorin
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tillfälliga responser. Dessa så kallade tillfälliga responser är inte uttryck för
sociala representationer och hamnar således utanför analysen.
Resultatet av den ovan beskrivna analysen finns redovisad i kapitel sju.
Utöver denna analys har jag också jämfört representationerna om folkhögskolan med representationerna om högskolan och universitetet och funnit
kopplingar mellan vilka representationer deltagarna har av folkhögskola och
vilka representationer de har av högskola och universitet. Här framkommer
att de representationer folkhögskoledeltagarna har om folkhögskolan och
som kan kopplas till deras sociala identitet påverkar vilka sociala representationer om högskola och universitet som de ger uttryck för.
Analys kopplad till den tredje frågan
Den tredje forskningsfrågan om varifrån de sociala representationerna om
högskola, universitet och om att studera där kommer, och hur de har
utvecklats är nära sammankopplad med dimensionerna hur och orsak.
Dimensionen orsak hänger samman med representationernas rötter, det vill
säga varför de ser ut som de gör. Dokumentstudien är genomförd för att
besvara den tredje forskningsfrågan. I Tidskrift för svenska folkhögskolan och
Folkhögskolan finns artiklar som säger något om folkhögskolans företrädares
representationer om såväl sig själva som om andra utbildningsformer,
inklusive högskola. Resultatet av kapitel sju visar på att det finns kopplingar
mellan folkhögskoledeltagarnas representationer om folkhögskolan och
deras representationer om högskola och universitet, vilket också tyder på att
det går att söka representationernas rötter i folkhögskolans historia. Hade
det inte gått att finna denna koppling hade det varit nödvändigt att söka
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efter representationernas rötter och orsaken till att de ser ut som de gör på
något annat sätt.
I en första genomläsning av Tidskriften valde jag ut cirka 200 artiklar som
handlade om folkhögskolans roll och ställning i förhållande till högskola
och universitet. I en andra genomläsning av de valda artiklarna plockade jag
ut utsagor som kunde bidra till svaret på den tredje forskningsfrågan, främst
utifrån dimensionen orsak. Dessa utsagor har sedan analyserats med en
teknik som Kohler Riessman (2008) benämner tematisk analys. De olika
utsagorna har, precis som i analysen av associationerna, förts samman
tematiskt. I ett första skede fann jag åtta teman i dokumenten. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bildning och utbildning
folkhögskola i förhållande till enhetsskola och grundskola
folkhögskola i förhållande till gymnasium och komvux
folkhögskola i förhållande till högskola
särart
betyg eller omdöme
antagning och tillträde
anpassning.

De funna temana organiserades i över- och underordnade teman.
Diskussionerna som fördes i artiklarna om folkhögskolan i förhållande till
annan utbildning (punkt 2-4) handlade alla om bildning och utbildning i de
olika institutionerna. Jag betraktar dem som underkategorier till bildning
och utbildning. Antagning och tillträde kan ses som en underkategori till
diskussionen om betyg eller omdöme. Även kategorin betyg eller omdöme
kan anses vara en underliggande kategori till bildning och utbildning då
omdömena står för bildning och betygen för utbildning. Kategorierna särart
och anpassning kan däremot ses som övergripande kategorier där särart
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hänger samman med bildning och omdömen, medan anpassning hänger
samman med att ge utbildning och betyg. Denna genomgång resulterade i
att två teman utkristalliserade sig, nämligen särart och tradition, samt
anpassning och förnyelse. Under temat särart och tradition finns bildning
och omdöme väl sammankopplat med folkhögskolan. Till temat anpassning
och förnyelse, å andra sidan, hör utbildning och betyg och är sammankopplat till flera andra utbildningsformer som grundskola, gymnasium,
kommunal vuxenutbildning och högskola eller universitet.
I kapitel åtta har jag valt ut utsagor från Tidskriften vilka illustrerar hur
diskussionen om särart och tradition samt anpassning och förnyelse har
präglat hela folkhögskolans historia och hur den till slut även kan förklara
de representationer som dagens folkhögskoledeltagare har av högskola och
universitet. Kapitel åtta handlar således om representationernas ursprung
och utveckling inom folkhögskolan. Däremot svarar kapitel åtta inte på den
del av den tredje forskningsfrågan som handlar om hur representationerna
utvecklas och reproduceras genom att de kommuniceras mellan olika
aktörer såväl inom som utanför folkhögskolan.
Hur representationerna reproduceras och transformeras hänger samman
med Jovchelovitch dimension hur. Dimensionen hur länkar samman
dimensionerna vilka och vad med dimensionen orsak, det vill säga hur
folkhögskoledeltagarnas sociala representationer har påverkats av andras
sociala representationer. För att analysera dimensionen hur krävs ett rikligt
och varierande material. Som grund för denna analys har jag använt den
data jag samlat in genom de tre skilda datainsamlingarna: associationer,
intervjuer och dokumentstudien. Utöver detta har jag även granskat och
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analyserat hur olika signifikanta andra aktörer som makthavare, forskare,
lärare, tidigare folkhögskoledeltagare och sådana som studerar eller har
studerat på högskolan förhåller sig till de funna representationerna. Jag
reflekterar kring hur de kan tänkas kommunicera och agera för att
transformera, producera och reproducera representationerna. Detta tillvägagångssätt innebär att redovisningen i kapitel nio bygger dels på resultat från
egen datainsamling, dels på tidigare forskning och litteratur som redovisas i
kapitel två och analys av dessa. Redovisningen i kapitel nio utgår från var
och en av de sociala representationer jag identifierat i kapitel sju. I kapitel
nio reflekterar jag kring hur olika signifikanta andra förhåller sig till dessa
representationer.

Förutom

att

svara

på

hur

representationerna

kommuniceras och transformeras bidrar redovisningen i kapitel nio till att
stärka giltigheten av de representationer som jag identifierat i kapitel sju. För
att de ska kunna definieras som sociala representationer behövs att fler
förhåller sig till representationerna (Abric, 1995).
Representationernas behov och konsekvenser
Den femte och sista dimensionen behov är precis som dimensionen orsak av
övergripande karaktär. I kapitel tio redovisar jag de representationer jag
funnit i kapitel sju och åtta utifrån de behov, eller funktioner, som
representationerna kan tänkas fylla i socialt liv, såväl för folkhögskolans
deltagare som för folkhögskolan som institution och för samhället i stort.
Representationerna fyller inte bara behov; de leder också till konsekvenser.
Enligt teorin om sociala representationer bygger sociala representationer på
tidigare sociala representationer, så som i orsaksdimensionen, men de leder
också till nya sociala representationer och påverkar sociala handlingar. En
analys av de sociala representationerna, utefter Jovchelovitch (2007) fem
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dimensioner, fokuserar på de sociala representationerna, dess innehåll och
framväxt, men ser inte till vad representationerna genererar vidare. Jag har
därför valt att utöka Jovchelovitch dimensioner med ytterligare en
dimension, vilken behandlar vilka konsekvenser folkhögskoledeltagarnas
sociala representationer om högskola och universitet och om att studera där
kan leda till, något som jag reflekterar över i kapitel tio. Detta kapitel ser jag
som en avslutande resultatdiskussion kring det resultat jag redovisat i kapitel
sju till nio.
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Kapitel 7: Deltagarnas sociala representationer
Detta första resultatkapitel börjar med att redovisa folkhögskoledeltagarnas
representationer om folkhögskolan och om att studera där, därefter redovisas deras representationer om högskola och universitet och om att studera
där och slutligen jämförs de sociala representationerna om folkhögskolan
med de sociala representationerna om högskola och universitet. De ord eller
stycken som är kursiverade i texten är direkta citat från associationerna.

Representationer om folkhögskola
Främst ger associationerna på ordet folkhögskola svar på deltagarnas syn på
vad folkhögskola är, men indirekt ger det också en bild av deltagarnas syn
på sig själva i rollen som folkhögskoledeltagare. Folkhögskoledeltagarna
associerar folkhögskola med en skola med blandade elever. Skolan beskrivs
vara en vuxenskola där människor i olika åldrar och där även äldre kan studera
[här]om de vill. Associationerna säger också en del om deltagarnas motiv till
att studera på folkhögskola. Vissa av deltagarna torde ”råkat” hamna på
folkhögskolan utan att egentligen ha något mål med sina studier, men denna
grupp är svår att identifiera i associationsstudien. Dock framkommer det i
intervjuerna att det finns en grupp deltagare som mer eller mindre tvingats
till folkhögskolan av arbetsmarknadspolitiska skäl. Kanske är det dessa
deltagare som gömmer sig bakom associationer som ritade ledsna gubbar,
namn på olika folkhögskolor och associationer som att studera på
folkhögskola blir som man gör det.
Sammanfattningsvis kan det av associationerna utläsas två representationer
som folkhögskoledeltagarna har av folkhögskolan och sig själva som folk125
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högskoledeltagare: den första representationen rör institutionen folkhögskola som ett alternativ till annan utbildning. Inbegripet i denna representation är att detta alternativ är något som är annorlunda och speciellt. Den
andra representationen rör folkhögskolans deltagare som personer som
tidigare misslyckats med sina studier och behöver en andra chans, många
gånger för att förbättra sina möjligheter att komma in på högskolan. Även i
empirin från intervjuer framträder representationerna om folkhögskolan
som alternativ och folkhögskolan som en andra chans tydligt.
Folkhögskolan som alternativ
Flera av deltagarna i associationsstudien beskriver folkhögskolan som ett
alternativ till annan utbildning som gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning i form av lugnare tempo och lättare studienivå. De beskriver vidare
folkhögskolan som en speciell öppen skolform med individuella läroplaner [som]
uppmuntrar till fritt tänkande och kreativitet och som passar alla oavsett tidigare
kunskaper och kompetens. Att folkhögskolan ger annorlunda betyg är också något
som kommer fram av associationerna. Ämnena beskrivs som mera
diskussionsämnen. Folkhögskolan är inte bara studier, flera deltagare associerar
folkhögskolan med internat, eller ett ställe man bor på. Av associationerna
framkommer också att på folkhögskolan lär man sig självansvar, social
kompetens och får tid för självutveckling och personlighetsutveckling.
Även i intervjuerna framträder en bild av folkhögskolan som ett alternativ
till annan utbildning. Flera av intervjupersonerna vittnar om att det de lärde
sig på folkhögskolan stannade kvar till skillnad från det de lärde sig på
gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen. En av anledningarna till
detta är, enligt de före detta deltagarna, att folkhögskolan har ett annorlunda
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sätt att undervisa, det vill säga en annan form av pedagogik än den som
förekommer i kommunal vuxenutbildning och på gymnasiet.
Lektionerna var helt annorlunda än dom vi hade haft tidigare. Vi
proppade inte in massa saker i skallen, utan vi bara pratade och
diskuterade. Först tyckte jag att, ska vi inte lära oss någonting? Men sen
insåg jag att det var ju just det vi, eller i varje fall jag, gjorde – äntligen!...
… Det var inte det att jag inte förstått någonting av det [gymnasiet, min
anmärkning], men här fick man sammanhanget, man läste om det och
diskuterade kring på det på ett annat sätt. Man kunde sitta och diskutera
med folk och ta hänsyn till det ena och det andra och få förståelse för
olika synsätt (Intervju med ”A”).

Framförallt är det gymnasiet som folkhögskoledeltagarna jämför folkhögskolan med. Förmodligen för att de flesta har egen erfarenhet av gymnasiet,
medan färre har egen erfarenhet av att studera inom den kommunala
vuxenutbildningen. Förutom att miljön på folkhögskolan anses vara en
lugnare miljö jämfört med gymnasiet, nämns att utbildningsnivån är lägre, att skolan
är bättre anpassad för personer som har svårt att lära och att studierna sker i egen
takt och utan krav. Många associationer speglar att folkhögskolan inte
upplevs som speciellt svår, utan snarare som lätt. Bland de associationer
som hamnar i den här gruppen kan nämnas slapphet och lite plugg på lång tid.
De flesta deltagarna associerar folkhögskolan med något positivt, exempel
på sådana associationer är lärorik, intressant, kul, mjuk, varmt och trevligt samt
mysigt. Alla deltagare är dock inte lika positiva. Bland associationerna finns
också ord som flum, oordning och dagis för vuxna. Associationen oförtjänt låg
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status tyder på en medvetenhet om att folkhögskolan ibland ses som en skola
för andra klassens studenter.
Folkhögskolan som en andra chans
Förutom att folkhögskolan associeras som ett alternativ till framförallt
gymnasiet, associeras den också som något som är ett komplement till
gymnasiet. Den vanligaste gruppen associationer som hör samman med ordet
folkhögskola handlar om att det här går att få en ny chans om man missade
gymnasiet det vill säga en chans att läsa gymnasiebetyg. Bland de deltagare som
associerar folkhögskolan med en andra chans finns två grupper av deltagare.
Dessa deltagare anser att de gjort tidigare misstag som de nu har en andra
chans att rätta till, eller så ser de folkhögskolan som ett steg på vägen mot
ett sedan länge uppsatt mål att läsa på högskola. Ibland överlappar dessa
båda grupper varandra då vissa deltagare ser folkhögskolan som en andra
chans att rätta till tidigare misstag och få gymnasiekompetens så att de kan
söka vidare till högskolan. Gemensamt för dessa båda grupper är att de är
målinriktade.
Deltagarna som hör till den första av dessa två grupper och ser folkhögskolan som en andra chans att rätta till tidigare misstag associerar folkhögskolan med en skola för de som vill avsluta studierna som man ej har gjort i
grundskolan eller gymnasiet eller en skola för de som inte har en färdig utbildning.
Deltagarna i den andra gruppen associerar folkhögskolan med att förbättra
möjligheterna att komma in på högskolan, få gymnasiekompetens, eller en chans att få
gymnasiekompetens som vuxen. Denna grupp associerar också folkhögskolan
med att få grundläggande utbildning och behörighet att söka högskola. Någon
deltagare har skrivit att folkhögskolan ger grunden för fortsatta studier på
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högskolan och en annan associerar folkhögskola med förberedelser inför studier på
högskolan. Även de deltagare som associerar folkhögskolan med ej tillräcklig
och nu torde höra till denna grupp. Den deltagare som associerar
folkhögskolan med ej tillräcklig associerar högskola och universitet med
framtid och den deltagare som associerar folkhögskola med nu associerar
högskolan med verklighet och universitet med dröm, något som tyder på att
båda dessa deltagare har högskolan som mål och därav läser på folkhögskolan för att sedan kunna fortsätta läsa på högskola eller universitet.
Alla de nio före detta folkhögskoledeltagare jag intervjuat har fortsatt att
läsa på högskolan. Samtliga säger att de redan på folkhögskolan haft
högskolestudierna som mål. För vissa har det varit mer eller mindre
självklart hela livet att de skulle läsa vidare, för andra är det en dröm om ett
visst yrke som gjort att de insett att de behöver högskolekompetens. För de
personer som jag intervjuat var också den främsta anledningen till att läsa på
folkhögskolan att de ville förbättra sina chanser att komma in på högskolan.
För vissa handlade det om att över huvud taget ha några betyg att söka in
på, medan andra eftersträvade det högsta omdömet för att ha ytterligare en
kvot att konkurrera i vid ansökan till en attraktiv utbildning. Samtliga svarar
att även om de inte skulle ha läst på folkhögskola innan så hade de läst
vidare på högskola, även om det förmodligen hade tagit dem längre tid att
komplettera och söka in på något annat sätt.
Som anledning till att de sökte folkhögskolan från första början säger de
personer jag intervjuat att de fått tips av vänner, studievägledare, lärare och
föräldrar om att folkhögskolan skulle kunna vara något för dem. Alla nio
personer jag intervjuat säger att anledningen till att de från första början
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valde folkhögskolan var att de ville förbättra sina betyg och sitt språk, och
sedan läsa vidare på högskola eller universitet. Något som illustreras av
följande utsagor:
På komvux läste jag in lite betyg och så fick jag reda på eller läste själv
lite på nätet om folkhögskolan och tänkte att det var ett sätt att samla på
mig lite mer betyg, eller ett lite mer samlat betyg… …eftersom jag så
skulle söka vidare sedan (Intervju med ”B”).
Det var en mattelärare som jag hade på gymnasiet som… I och med att
jag inte hade de bästa betygen på gymnasiet och hon visste att jag hemskt
gärna vilje läsa vidare (Intervju med ”C”).

Ytterligare en av de personer jag intervjuat säger att folkhögskolan var ”en
chans att få det högsta betyget och att kunna läsa det jag ville” (Intervju
med ”A”).

Representationer om högskola och universitet
Trots att samtliga före detta folkhögskoledeltagare jag intervjuat menade att
de alltid hade haft som mål att läsa vidare var det inte alla som hade en klar
bild av vad högskolestudier innebar när de började.
Jag hade nog ingen bild av högskolan alls faktiskt. Jag visste nog inte alls
hur det skulle vara (Intervju med ”D”).

Liksom de intervjuade folkhögskoledeltagarna har olika representationer om
högskolan så går det, utifrån den associationsstudie som gjorts med hundra
andra folkhögskoledeltagare, att urskilja olika representationer om högskola
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och universitet. Som framgått av föregående avsnitt, om deltagarnas representationer om folkhögskolan, säger associationerna om folkhögskolan en
del om deltagarnas motiv till att studera på folkhögskola. I analysen har tre
grupper av deltagare kunnat urskiljas. Den första gruppen ser folkhögskolan
som ett alternativ till annan utbildning och läser där för att lära sig
självansvar, social kompetens och för att få tid för självutveckling och personlighetsutveckling. De andra två grupperna ser folkhögskolan som en andra chans.
Här finns en grupp som har ett klart uppsatt mål att läsa vidare på
högskolan efter avslutade folkhögskolestudier och en grupp som ser
folkhögskolan som att de fått en andra chans att rätta till tidigare misstag.
Även i associationerna kring högskola och universitet framkommer en
grupp associationer vilka representerar en syn på högskolan som mål. Det
finns också deltagare som ser folkhögskola, högskola och universitet som
tre på varandra följande utbildningssteg. Ytterligare en grupp av
associationer är de som handlar om högskola och universitet som något
som inte är som folkhögskola.
Högskola som mål
En del deltagare ser positivt på högskola, de associerar den med ord som
min framtid, fortsatt utbildning, bra utbildning, högskolan är mitt mål så småningom
och efter denna utbildning har jag uppnått mitt mål. Högskola kan alltså vara
målet för folkhögskoledeltagarna, men det kan också vara ett delmål mot
något annat som att få önskat arbete eller pengar. Anmärkningsvärt bland
dessa associationer är att för de flesta av de deltagare som ser högskolan
som mål är det just högskolan och inte universitetet som de siktar på.
Endast en person associerar universitet med ett mål och då i form av
förmånen att komma på rätt plats i livet och få det arbete jag vill jobba med. Samma
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person associerar inte högskolan med någonting, samt folkhögskolan med
vänsterpartiet, palestinasjal och flum.
Medan vissa av deltagarna anger att universitet är som högskola, men har högre
status eller anses som finare, större och mer anrikt eller inte vet vad som är
skillnaden anger andra deltagare att det är tydlig skillnad mellan dessa båda
utbildningsinstitutioner. Att en person är positivt inställd till att studera på
högskola behöver således inte heller betyda att samma person också är
positivt inställd till att studera på universitet. En deltagare som associerar
högskola med min framtid associerar universitet med omöjligt. En annan
person skriver att högskolan är mitt mål så småningom, men vet i princip ingenting
om universitet.
Högskola som ett steg i en utbildningstrappa
Flera av deltagarna i associationsstudien ser folkhögskola, högskola och
universitet som tre på varandra följande utbildningssteg (ungefär som att
efter förskola kommer grundskola och därefter gymnasium). Någon nämner
folkhögskolan som 1 steget och högskolan som 2 steget, en annan associerar
folkhögskolan med grund, högskolan med fördjupning och universitetet med
finslipning. Ytterligare ett exempel är en deltagare som associerar
folkhögskola med grunden för fortsatta studier på högskolan, högskola med
förberedelser för universitet, och universitet med för den som älskar att studera. Det
här sättet att associera högskola hänger nära samman med att se högskola
som ett mål, då det översta steget för de flesta deltagare som har dessa
associationer är det mål som de vill uppnå. Ett exempel där detta framträder
tydligt är en folkhögskoledeltagare som associerar folkhögskolan med att
läsa upp gymnasiebetyg och förbättra chanserna att komma in på högskolan,
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högskolan med att lära sig grunderna till det man vill jobba med i framtiden och
universitetet med att läsa mer ingående om det man vill jobba med/bli i framtiden.
Ett annat sätt att associera till de tre utbildningsinstitutionerna är också att
se dem som olika steg i en trappa, men med olika svårighetsgrad. Flera av de
deltagare som associerar folkhögskola med ord som soft, soft tempo, lugn takt,
behaglig takt eller lagom takt associerar högskola med ord som svårt, tidspress,
intensivare, för mycket teoretiskt pluggande och universitetet med krävande,
hårdplugg och in i helvete högt tempo. En av deltagarna associerar folkhögskola
med tid för självutveckling högskola med ”mycket hårt plugg” och universitet med
ännu hårdare plugg. Ett annat exempel på en sådan associationskedja är där
folkhögskolan associeras med behaglig studietakt, högskolan med mycket eget
arbete och universitetet med svår snabb takt. Ännu ett exempel på en
associationskedja är där folkhögskola känns som någonting jag kan klara av
(svårt), högskola känns som någonting jag kanske kan klara av (svårare) och
universitet associeras med omöjligt (svårast). Ytterligare ett exempel är den
person som anser att högskola är ungefär som universitet fast lättare. Personen i
fråga hade associerat universitet med hög utbildningsnivå och svårt att klara. Att
associera högskola på det här sättet skulle också kunna sammanföras med
nästa kategori, att associera högskolan med det som är folkhögskolans
motsats.
Högskola och universitet som motsats till folkhögskola
Ytterligare en kategori av associationer är de där högskolan och universitetet
associeras till något som är folkhögskolans motsats, eller inte som folkhögskola,
det Gillespie (2007) benämner othering. En deltagare associerar alla ämnen
på en gång med folkhögskola och ett ämne i taget med högskola. Vanligt före133
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kommande bland associationerna är att medan folkhögskola associeras med
frihet, och lugn, att läsa i egen takt associeras högskola och universitet med
press, allvar och att läsa i högre tempo. Andra exempel på motsatser är när
folkhögskola associeras med självständigt och högskola med program. Mest
förekommande är dock att folkhögskola associeras med något av orden soft,
lätt eller rolig och högskola med svårt eller jobbigt. Även associationerna
plugghästar till högskola och divor till universitet kan tolkas som
motsatsbetydelser till den association som samma person gör till
folkhögskola, dåliga betyg från grundskolan. Dessa associationerna påvisar att
det är olika sorters personer som läser på folkhögskola, högskola och
universitet. En deltagare har associerat högskola med större konkurrens bland
elever. Frågan jag ställer mig är större konkurrens än var? Jag tolkar det som
att det borde stå större konkurrens bland elever än på folkhögskolan.
Samma sak gäller de deltagare som associerat högskola med mer detaljerad
inriktning på valbara ämnen och sämre lärosätt även här torde det vara i
jämförelse med folkhögskolan.

Jämförelse mellan olika representationer
Vad som representeras är beroende på vilka det är som representerar
(Jovchelovitch, 2007). Ovan framkommer att de sätt folkhögskoledeltagarna
associerar folkhögskola på kan sammanfattas i två representationer om
folkhögskola: folkhögskola som alternativ (ut)bildning och folkhögskola
som en andra chans (att nå uppsatta mål). Dessa representationer påverkar
inte bara folkhögskoledeltagarnas självbilder, utan även deras representationer om högskola. Av de deltagare som associerar högskolan med något
som inte är folkhögskola ser de flesta folkhögskola som en alternativ
(ut)bildningsform. Samtidigt, vilket mer eller mindre säger sig självt, är det
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de målinriktade folkhögskoledeltagarna som associerar folkhögskolan med
ett sätt att nå uppsatta mål som också associerar högskolan med detta mål.
Representationer om högskolan som ett steg i en utbildningstrappa innehas
av både de deltagare som associerar folkhögskolan med alternativ och de
som associerar folkhögskolan med en andra chans, om än något oftare hos
de folkhögskoledeltagare som associerar folkhögskolan med en andra chans.
I det fall representationer om steg i en utbildningstrappa finns hos den
senare gruppen handlar det mer om en trappa i form av stigande
svårighetsgrad och där folkhögskolan associeras med lätt, högskolan med
svårt och universitetet som svårast. Det vill säga associationer som också
speglar en representation av folkhögskolan och högskolan som varandras
motsatser.
Utifrån dessa iakttagelser utkristalliserar sig två grupper av folkhögskoledeltagare. Den första gruppen är de som ser folkhögskolan som en
alternativ (ut)bildningsform, skild från andra skolformer så som högskolan.
Den andra gruppen är de som ser folkhögskolan som en andra chans att nå
högskolan. Inom båda grupperna finns även representationen om en
utbildningstrappa, men den ser något olika ut beroende på om det är en
utbildningstrappa som inbegriper ett framtida mål eller inte. Det finns också
deltagare vars associationer visar att de innehar flera av dessa ibland
motsägelsefulla representationer, det vill säga kognitiv polyphasia.
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Kapitel 8: Ursprung och utveckling
I föregående kapitel redovisas folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om folkhögskola, högskola och universitet och om att studera där. I
kapitlet framkommer att folkhögskoledeltagarna innehar olika representationer om folkhögskola, högskola och universitet. I detta kapitel redovisas
svaret på den del av den tredje forskningsfrågan som handlar om varifrån
inom folkhögskolan som dessa representationer kommer och hur de har
utvecklats. Eftersom folkhögskoledeltagarna oftast inte har någon egen
erfarenhet av högskola och universitet torde andra personers representationer om högskola och universitet väga tungt när deltagarna formar sina
representationer. En grupp sådana så kallade signifikanta andra (Marková,
2003) är folkhögskoledeltagarnas lärare. Lärarnas representationer om
högskola och universitet bygger dels på deras egna erfarenheter från deras
egen utbildningstid, men också på andras erfarenhet som de tagit del av
genom kommunikation med andra, exempelvis i Tidskrift för svenska
folkhögskolan (1920-1978) och Folkhögskolan (1979 – nutid).

Hålla fast vid grundtanken och utvecklas i takt med tiden
En analys av de artiklar i Tidskriften7 som behandlar folkhögskolans företrädares syn på högskola och universitet samt folkhögskolans roll och
ställning i förhållande till dessa institutioner framkommer två representationer bland folkhögskolans företrädare. Dessa båda representationer kan
ses som övergripande för andra representationer om folkhögskola, högskola
och universitet och om att studera där. Den första representationen innebär

Från och med 1920 till och med 2010. En lista på de artiklar som varit av särskilt intresse
för analysen finns redovisad i Bilaga 4.
7
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att det finns en ursprunglig folkhögskoletanke, eller ideologi, som är det
som gör folkhögskolan speciell (en grundtanke eller särart). Genom hela
dess historia har folkhögskolan betraktats som något särskilt i förhållande
till annan utbildning, något som kan förklara representationerna om folkhögskolan som ett alternativ och högskola och universitet som något som
inte är folkhögskola. Vad detta särskilda är har, som jag lyft fram i kapitel
två, också debatterats flitigt genom hela folkhögskolans historia Om folkhögskolan ändras för mycket till exempel genom att anpassa sig till det
omkringliggande samhällets krav så försvinner denna särart och folkhögskolan är inte folkhögskola längre. Den andra representationen innebär att
en del av det särskilda med folkhögskolan är dess förmåga att utvecklas i
takt med tiden och att anpassa sig efter omgivningens krav. Dessa båda
representationer verkar alltid ha funnits bland folkhögskolans företrädare
och de framträder i de mest skilda frågor genom hela folkhögskolans
historia. De folkhögskoleföreträdare som gör sina röster hörda genom Tidskriften uppvisar att de innehar båda de grundläggande representationerna,
många gånger till och med samtidigt i kognitiv polyphasia. Två teman där de
båda representationerna framträder extra tydligt i förhållande till högskola
och universitet är i diskussionerna om bildning och utbildning, samt om
omdömen och betyg.

Bildning eller utbildning
Frågan om folkhögskolan skall bedriva enbart bildning eller även bedriva utbildning har, enligt Hässler (1947), varit en fråga som ända sedan de första
folkhögskolornas tid på 1860-talet delat lärarna i två läger: de som menar att
folkhögskolan är en bildningsskola och de som menar att folkhögskolan kan
vara både en bildningsskola och en utbildningsskola. Frågan har med andra
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ord ständigt varit aktuell, men det finns vissa skeenden i historien som den
aktualiseras än mer i samband med: det stora skolförslaget i slutet av 1920talet, införandet av nioårig grundskola – så kallad enhetsskola – under 1950talet och införandet av den nya gymnasieskolan under 1960-talet, möjligheterna att ta sig an eftergymnasiala uppgifter i och med folkbildningsutredningen och propositionen som följde under 1960-talet, införandet av
den kommunala vuxenutbildningen på 1960-talet och marknadsanpassningen som började under 1980-talet och som fortfarande pågår.
Det stora skolförslaget
I det stora skolförslaget presenterade riksdagen en utvidgad folkhögskoleutbildning där det förts en diskussion om anknytning till högre folkskolor.
Vad som, enligt Tidskrift för svenska folkhögskolan (1929), är överraskande med
förslaget är att folkhögskolan inte framhålls som det avslutande ledet i
landsbygdsungdomens medborgerliga allmänbildning, utan att folkhögskolan snarare motiverats vara en förberedelseanstalt för viss yrkesutbildning. Folkhögskolan sågs här som en andra chans att nå önskad
utbildning. Det dröjde dock till mitten av 1940-talet innan något beslut
fattades (Tidskrift för svenska folkhögskolan 1945) och under tiden diskuterades
frågan med jämna mellanrum i Tidskriften. Diskussionen delade folkhögskoleföreträdarna i två läger. Det ena lägret menade att folkhögskolan skulle
hålla fast vid sin tradition och vara en bildningsanstalt och ett alternativ, det
andra lägret som, likt Ahlberg (1945), menade att folkhögskolan kunde
förbli vad den varit men samtidigt också bli en utbildningsanstalt.
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Införandet av nioårig grundskola och det nya gymnasiet
Införandet av en obligatorisk nioårig grundskola var något som under
femtio- och sextiotalen väckte blandade reaktioner inom folkhögskolan
(Pettersson, 1963). De som var emot ansåg att enhetsskolans införande var
dödsstöten för folkhögskolan, och de som var för såg nya utmaningar för
folkhögskolan i och med enhetsskolans införande. När förslaget om den
nioåriga grundskolan först tas upp av Tidskriften (Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1950) ses grundskolan, vilken beskrivs som det svenska folkets skola,
som ett hot mot folkhögskolan, eftersom det fanns farhågor att folkhögskolan skulle komma att behöva förändras och anpassas till de nya utbildningsinstitutionerna. Diskussionen om folkhögskolan och enhetsskolan
kretsade enligt Vestlund (1961) hela tiden runt två huvudproblem. För det
första problemet rörde undervisningsnivån i folkhögskolan, som här
handlade om bildning eller utbildning och det andra problemet rörde elevrekryteringen. En fråga som diskuterades mer än tidigare i och med enhetsskolans införande var att behöva möta betydligt äldre människor än tidigare
(Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1963). Hedlund (1951) hävdar att den nya
enhetsskolan inte skulle komma att innebära någon revolution. Han ansåg
dessutom att en höjd medelålder och kunskapsstandard hos dem som kom
till folkhögskolan bara var en fördel. Även Hässler (1947) och Sterner
(1960) såg ljust på enhetsskolans införande. De menade att enhetsskolan
kunde komma att bli grunden för framtidens folkhögskola och som Sterner
uttrycker det ge möjlighet till fortsatt utbildning för personer som ”försent
vaknat för teoretiska studier” (s 154). Med detta uttalande uttrycker Sterner
en representation om folkhögskolan som en andra chans. Andra som var
för enhetsskolans införande och som hade förslag på hur folkhögskolan
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skulle kunna samarbeta med enhetsskolan var Vestlund (1961) och Söderbäck (1961). Även införandet av det nya gymnasiet väckte en likartad
diskussion som den om enhetsskolans införande gjorde (Göthberg 1973;
Sverkman, 1963). I båda fallen handlar diskussionerna om huruvida de nya
skolformerna innebär att folkhögskolan kan fortsätta enligt sin tradition,
eller om den måste anpassa sig för att få deltagare.
Möjligheterna att ta sig an eftergymnasiala uppgifter
Ytterligare ett tillfälle då debatten om bildning och utbildning intensifierats
var när folkhögskolan fick möjlighet att ta sig an eftergymnasiala uppgifter.
Dåvarande Skolöverstyrelsens generaldirektör Hans Löwberg intervjuas i
Tidskriften (Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1964a). Löwberg talar i
intervjun om undervisning som skulle komma att löpa parallellt med den
som gavs vid universitet och högskolor, något som hör samman med en
representation om folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning, i
detta fall universitet. Försöksverksamhet på akademisk nivå var också något
som togs upp av Skolöverstyrelsen (Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1964b).
Skolöverstyrelsen ansåg att kurserna borde leda till kunskaper motsvarande
ett akademiskt betyg och att folkhögskoledeltagarna borde få intyg om
kursens längd samt ett intyg, enligt dåvarande folkhögskolestadgan, om sin
förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Alla var inte positiva till att
folkhögskolestudierna knöts till universitetsstudiernas utbildningsmässiga
innehåll. Det fanns företrädare som menade att folkhögskolan snarare
borde rikta in sig på att skapa kunskaps- och bildningsvägar som kunde
utgöra en fortsättning efter universitetsstudierna (se Rosén, 1963).
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Kommunal vuxenutbildning
Som om det inte var nog att oroa sig för införandet av en ny gymnasiereform infördes även, några år senare, den kommunala vuxenutbildningen.
Folkhögskolan fick ytterligare en utbildningsform att förhålla sig till. Enligt
Vestlund (1972) är folkhögskolan och vuxenutbildningen ett oskiljaktigt par.
Enligt honom hade folkhögskolan varit den enda chansen för vuxna att
studera vidare i nästan ett helt sekel innan begreppet vuxenutbildning dök
upp8. Liksom i debatten kring införandet av grundskolan och gymnasiet
handlar debatten här både om innehåll (bildning eller utbildning) och
rekrytering (Vestlund, 1972).
Så småningom utvecklades en gränsdragning mellan kommunal vuxenutbildning och folkhögskola. Den kommunala vuxenutbildningen försökte,
enligt Tidskrift för svenska folkhögskolan (1978), intressera blivande studenter
genom att framhålla att studierna gav kompetens för fortsatta studier. Här
framhölls även att studierna kunde leda till avancemang, bättre jobb eller att
de kunskaper studier inom den kommunala vuxenutbildningen ger innebär
att det blir lättare att följa sina barns utveckling. Folkbildningen å andra
sidan framhåller förmågan till flexibilitet, att studierna kan anpassas till den
enskilde, kontakt och gemenskap samt att deltagarnas inflytande på
studiearbetet är stort, något som kan härledas till särartstanken. Att
folkhögskolan framställs annorlunda än den kommunala vuxenutbildningen
visar på representationer om folkhögskolan som ett alternativ till den
kommunala vuxenutbildningen. Göran Persson, dåvarande skolminister,

Första gången vuxnas lärande nämns i Tidskriften är 1959 då Terning (1959) reflekterade
kring ”Vuxna lär”.
8
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uttalade sig enligt Folkhögskolan (1989) på folkhögskolekonferensen 1989 om
att folkhögskolans roll bland annat var att vara en alternativ gymnasieskola
och en alternativ yrkesskola. Lundin (1989) fortsätter med att påpeka att i
den roll folkhögskolan tilldelats av staten ingår bland annat att fånga upp
elever som ”ramlat igenom” tidigare studier, det vill säga att vara
folkhögskolan bör vara ett alternativ till komvux men även en andra chans.
Båda dessa tankar lever kvar idag i representationerna om folkhögskolan
som ett alternativ till andra utbildningsformer och som en andra chans.
Marknadsanpassningen
De senaste decennierna har folkhögskolan allt mer kommit att behöva
konkurrera på en utbildningsmarknad. Även detta har lett till att debatten
om huruvida folkhögskolan skall syssla med bildning eller utbildning har
intensifieras. Frågan är, liksom tidigare, om folkhögskolan skall vara vad den
alltid varit eller om den ska anpassa sig. I en undersökning som
genomfördes i mitten av 1980-talet (Folkhögskolan, 1986) tycker fyra av fem
folkhögskollärare att folkhögskolan skall formas efter tidens strömningar.
De flesta företrädare som gör sin åsikt hörd i Tidskriften är dock kritiska till
marknadsanpassningen. Bergstedt (1987) menar att marknadsanpassning är
det samma som kunskap på burk och frågar sig vart livskunskapen tog
vägen. Fredelius (1989) menar att folkhögskolans själ är folkbildning, det vill
säga att vara ett alternativ, och inte ”marknadsromantikens flexibla
utbildningsresurs” (s. 25). Även i detta sammanhang talas det om allmän
medborgerlig kunskap där debatten mellan bildning och utbildning har bytt
ansikte och handlar numera om marknadsanpassning.
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Enligt 1978 års utbildningspolitiska program för folkhögskolan innebär
förekomsten av folkhögskolekurser vid sidan av andra utbildningsformer
inte konkurrens utan alternativ och komplettering. Det vill säga att folkhögskolans syfte är att vara just ett alternativ och inte att anpassa sig och
konkurrera med andra utbildningsinstitutioner om liknande utbildningsformer. I Tidskriften förekommer inlägg från företrädare som menar att de
allmänna kurserna kommit att bli alltför lika vuxenutbildningen och därför
måste profileras tydligare för att öka särarten (Schmid, 1989; även
Folkhögskolan, 1990a; b; Mustel, 1988; 1989; Roselius, 1998). Även inlägg
från företrädare som menar att folkbildarna inte kan sitta instängda i sin
folkbildningsvärld utan måste ta till sig av det som sker ute i samhället
förekommer (Mattsson, 2003).
Enligt Gustavsson (1992) anpassar sig folkhögskolorna för att få legitimitet i
samhället. Ytterligare en anledning torde vara det faktum att folkhögskolorna, vilket framkommer i åtskilliga artiklar i Tidskriften, har svårt att få
ekonomin att fungera. Bengtsson (2004) skriver att idag klarar sig ingen
folkhögskola på vad som kallas kärnverksamheten, det vill säga folkbildning.
Istället känner sig de flesta folkhögskolor tvingade att lösa de ekonomiska
problemen genom att anpassa sig och skaffa sig sidoinkomster.

Betyg eller omdömen
Förutom debatten om huruvida folkhögskolan bara skall vara ett alternativ
och erbjuda bildning eller även en andra chans till utbildning har den mest ihållande debatten inom folkhögskolan, då det gäller relationen till högskolan, handlat om betygen. En förutsättning för att bedriva högskoleförberedande utbildning är att de kunskaper som tillägnas under studietiden på
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något sätt går att mäta och jämföra med andras kunskaper. Inom folkhögskolan har betyg och examen länge varit ett omtvistat ämne som inte alltid
ansetts vara förenligt med folkhögskoleandan (grundtanken eller särarten)
och det finns åtskilliga spaltmeter att läsa om frågan i Tidskriften. Trots att
folkhögskolan skulle vara betygsfri så förekommer det betyg inom folkhögskolan under hela första hälften av 1900-talet utan att det råder någon
organisering eller samstämmighet mellan olika folkhögskolor. En inventering av betygen genomfördes av Sundin (1953), som ansåg att betygskravet kom från två håll. Deltagarna själva ville ha en andra chans att få
betyg med motivering att de behövde det för att söka arbete eller för att
söka till andra skolor, till exempelvis seminarier och sjuksköterskeskolor.
Deltagare som siktade på fortsatt utbildning efter folkhögskolan var (och är)
oavsett vad folkhögskolorna vill(e) uppvisa en viktig kategori deltagare för
folkhögskolorna. Betyg står således för den övergripande representationen
anpassning medan omdömen står för alternativ, tradition och särart. På samma
sätt kan även debatten om omdömen eller betyg sägas vara en del av den
tidigare redovisade debatten om bildning eller utbildning, då omdömen
vanligtvis förknippas med bildning medan betyg står för utbildning. Eftersom betygsdebatten tar stor plats i Tidskriften och är nära knuten till övergången till högskola och universitet har jag dock valt att redovisa den som
ett eget område.
Första gången betygsdiskussionen togs upp på allvar i folkhögskolekretsar
tycks, enligt Hässler (1945), ha varit på folkhögskolemötet i Västerås 1913.
Anledningen till att diskussionen startade var, enligt Hässler, den då
framträdande tendensen att betrakta folkhögskolan som en förskola till
lantmannaskolan. Folkhögskolemötet i Västerås antog ett resolutionsförslag
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vilket gick ut på att folkhögskolan inte skulle dela ut kunskapsbetyg utan
endast ge avgångsbetyg i flit och uppförande, ett så kallat allmänt mognadsbetyg. Folkhögskolorna verkar inte ha följt Västeråsmötets beslut, framförallt påverkades folkhögskolorna att sätta betyg utifrån, genom andra läroanstalter, deltagare och målsmän. Liksom i många andra frågor kom
folkhögskolans företrädare att delas i två läger, för eller emot betyg.
Holmström-Ingers (1923) skriver: ”Den dagen examen blir folkhögskolans
mål, har pilen träffat dess hjärta - då är den inte folkhögskola längre” (s 28).
Liksom debatten om bildning och utbildning har betygsdiskussionen pågått
kontinuerligt under hela folkhögskolans historia, samtidigt som vissa
händelser fått den att intensifieras. Dessa händelser är i samband med det
ökade antalet sjuksköterskeaspiranter vilka ledde till kungliga medicinstyrelsens förordning på 1930-talet, införandet av omdömen 1958, nya
antagningsregler till högskolan i samband med högskoleförordningen på
1970-talet, den nya gymnasiekolan på 1990-talet och åter igen nya
antagningsregler till högskolan inför höstterminen 2010.
Kungliga medicinstyrelsens förordning
Betygsfrågan var enligt Hässler (1945) åter igen ett hett ämne på folkhögskolemötet 1933. Då fördes diskussionen med anledning av ökningen av
antalet sjuksköterskeaspiranter vid folkhögskolorna och sjuksköterskeskolornas bestämda krav på graderade betyg. Diskussionen rörde å ena
sidan hur folkhögskolan skulle hållas fri från betygsväsendet, att införa
betyg ansågs vara fullkomligt orimligt och ytterst farligt för denna skolform,
och å andra sidan rörde diskussionen hur de som av en eller annan
anledning behövde ha betyg skulle kunna hjälpas så att betyget verkligen
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blev ett uttryck för en bestämd kunskap. Samtidigt fick betygen inte inverka
på skolans arbetssätt och särart. Ytterligare en fråga som diskuterades var
vilken form de eventuella betygen skulle ha, främst avseende om de skulle
mäta fasta kunskaper eller måttet av förkovran.
Enligt Aulén (1933) var problemet egentligen inte om folkhögskolan skulle
ge betyg eller inte. Rädslan handlade istället om att betygskravet skulle föra
med sig ett krav på att undervisningen skulle behövas anpassas och läggas
upp på ett, för folkhögskolan, nytt sätt för att exempelvis fungera som preparandkurs för seminarier. Aulén menade, liksom bland andra Hallbäck
(1935), Elgeskog (1940) och Lagerström (1945), att det istället för betyg
vore viktigare att ge deltagarna ett intyg om att de tillgodogjort sig undervisningen. Elgeskog (1940) vill kalla detta en ”folkhögskolans allmänna
medborgarexamen” eller ”folkhögskolediplom”. Debatten om betygen blev
som hetast i Tidskriften när kungliga medicinstyrelsen den 30 juni 1936 instiftade en förordning gällande villkor, för av staten godkända, sjuksköterskeskolor. Svenska folkhögskolans lärarförening, SFHL, misstolkade
skrivelsen som att folkhögskolan inte skulle få fortsätta vara en väg till
sjuksköterskeskolan (Hedlund, 1937). I detta avseende delar folkhögskolans
företrädare en representation om att medicinalstyrelsen kräver en utbildning
likvärdig med högre flickskola eller realskola och att det också innebär att
betyg ska sättas. Medicinalstyrelsen svarar SFHL att kritiken inte handlat om
betygsfrågan utan istället om längden på folkhögskoleutbildningen.
Införandet av omdömen
Folkhögskolan fick sina omdömen i form av graderade intyg om studielämplighet 1958. Frågan om betygen var något som, enligt Sverkman (1957),
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diskuterades mycket i den föreliggande propositionen. En artikel i Tidskriften (Ternblad, 1958) med rubriken ”Folkhögskolereformen –
äntligen!”, visar att den är välkommen, även om artikelns författare verkade
förvånad över att den enda frågan som riksdagen ansåg det värt att diskutera
mer ingående var den i hans tycke ”lilla detalj som betygsfrågan utgjorde” (s.
4). I Tidskriften (Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1958) finns även notiser
om vad som skrivits på olika tidningars ledarsidor både före och efter riksdagens beslut. De verkar ha rått en påfallande enhällig uppslutning kring
den segrande så kallade medellinjen, vilken innebar graderade intyg om
studielämplighet. Uppslutningen kring medellinjen är ett exempel av många
som visar på när folkhögskolans företrädare lyckas anpassa sig till det
omkringliggande samhällets krav samtidigt som de värnar om att folkhögskolan skall ha en särart och skilja sig från andra utbildningsformer. I och
med studieomdömets införande kunde folkhögskolan fortsätta fungera både
som en andra chans till att komma in på högre utbildningar och som ett
alternativ till andra utbildningsformer.
Trots att folkhögskoleomdömet infördes kom inte debatten att ta slut, även
om den stundtals svalnat av lite. Från att ha handlat om folkhögskolan
skulle ge betyg eller inte kom debatten mer och mer att handla om
omdömenas utformning (Rackner, 1979). Från att betygen setts som något
negativt som skulle ta död på folkhögskolan har omdömena kommit att bli
något som folkhögskolan värnar om och vill behålla då de kommit att stå
för folkhögskolans särart.
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Nya antagningsregler till högskolan
I samband med nya antagningsreglerna till högskolan, som innebar att alla
25-åringar med minst fyra års arbetslivserfarenhet fick grundläggande
behörighet, och propositioner (1972:84; 1973:84) som inte förespår någon
fortsatt folkhögskolekvot framhålls omdömet av vissa folkhögskoleföreträdare som ett nödvändigt ont i den rådande situationen (Göthberg,
1970; 1973; Jakobssin, 1978; Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1975). I ett av
dessa debattinlägg står:
så länge allmänna skolsamhället och högskolorna går efter betyg och
omdömen, måste vi på folkhögskolorna ha en chans att sätta omdömen.
En försämring av vår möjlighet minskar rekryteringen. Vi är för många
folkhögskolor i vårt land för att de skall kunna fyllas uteslutande av
människor som har tid och pengar att studera för personutvecklingens
egen skull (R - Jakobsson, 1978 s. 170).

Urvalssituationen till högskolan gjorde att en arbetsgrupp med uppgift att
undersöka olika alternativ till studieomdömena tillsattes i slutet på 1970-talet
(Folkhögskolan, 1979). Utredningen bad varje skola välja mellan tre alternativ.
Det första alternativet innebar att strikt tillämpa den gamla rekommenderade fördelningen gällande hur många procent av deltagarna som skulle få
varje omdömesgrad. Det andra alternativet var att låta alla deltagare göra
högskoleprovet vart tredje år och använda detta som ett normeringsinstrument. Det tredje alternativet var att folkhögskolan själv kunde hitta på
ett eget normeringssystem som skolöverstyrelsen kunde godkänna (Bengtsson, 1979). Det andra alternativet utvecklades sedan av den så kallade
studieomdömesutredningen till ett förslag om ett förkortat högskoleprov,
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ett så kallat nomineringsprov (Kihlén, 1982a). Alternativ ett kom att förespråkas av de folkhögskoleföreträdare som värnde om särart och tradition
(exempelvis, Bengtsson, 1979; 1982; Gasstorp, 1982) medan alternativ två
kom att förespråkas av dem som ansåg att folkhögskolan måste anpassa sig
mer till omgivningens behov och krav (exempelvis, Göthberg, 1981; Kihlén,
1981; 1982b; Nedre norrlands distrikt av SFHL, 1979). De grupper som
förespråkade en ökad anpassning menade att låsta procentsatser innebar en
hård styrning av skolorna och att jämförbarhet inte kunde nås utan någon
form av prov som mätte gruppens studieförmåga. Gruppen som värnade
om särart och tradition å andra sidan kallade nomineringsprovet för centralprov och menade att ett sådant inte alls var förenligt med folkhögskolans
särart. I en undersökning i Tidskriften om vad folkhögskollärarna ansåg om
framtiden svarade nio av tio folkhögskollärare att folkhögskolan skulle fortsätta ge behörighet, det vill säga fungera som en andra chans. I samma
studie svarar sju av tio att omdömen skall användas, det vill säga att de
värnar om att folkhögskolan skall fortsätta vara ett alternativ, med sina egna
alternativa ”betyg” (Folkhögskolan, 1986).
Förutom att folkhögskolorna ger omdömen istället för betyg antas de som
söker högskoleutbildning och har omdömen från folkhögskola i en särskild
kvotgrupp. Detta har kommit att innebära att sökande från folkhögskolan
ibland kommit att missgynnas och inte erhållit tillträde till högskolan för att
kvotgruppen varit för liten (Kihlén, 1982a). Trots detta strider folkhögskolans företrädare för att folkhögskolans egen kvotgrupp skall behållas då
även den står för särarten (Arvidsson, 1980; 1984; Karlsson, 1981; 1984). I
en enkätstudie som genomfördes under första hälften av 1980-talet har 78
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av 80 svarande folkhögskolor svarat att de vill behålla den egna kvotgruppen (Karlsson, 1985).
Nya gymnasieskolan
Med den nya gymnasieskolan på 1990-talet kom återigen antagningssystemet till högskolan att förändras. Folkhögskolans studieomdömen blev
åter ett ämne för debatt och än en gång diskuterades det i Tidskriften att
centrala prov inte var att föredra och att omdömet borde få vara kvar
(Folkhögskolan, 1990c). Det fanns dock de som vill anpassa folkhögskolans
studieomdömen till att bli jämförbara med gymnasiets betyg så att folkhögskolans deltagare hamnar i samma urvalsgrupp som dem från gymnasiet och
kommunal vuxenutbildning (Axelsson, 1993). Enligt Axelsson är detta det
enda sättet som folkhögskoledeltagarna kan komma att antas på ett rättvist
sätt. Andra alternativ som diskuteras är att låta högskoleprovet bli det
naturliga urvalsinstrumentet till högre studier (Karlsson, 1994), eller att
översätta folkhögskoleomdömet och slå samman folkhögskolans urvalsgrupp med gymnasiet, eller att ge studieomdömet i flera ämnesgrupper
(Holm & Axelsson, 1994), eller att behålla kvotgruppen och garantera
folkhögskoledeltagarna ett visst antal studieplatser oavsett antalet sökande
(Tingdal, 1999). I det nya systemet kom kvotgrupperna att tilldelas platser
efter antalet sökande i varje kvotgrupp så att få sökande gav få platser och
fler sökanden gav fler platser. Något som även det kom att missgynna
folkhögskoledeltagarna. Alla sätt att försöka göra studieomdömet mer
rättvist speglar representationer om folkhögskolan som en andra chans. Är
inte omdömet rättvist fungerar inte heller folkhögskolan som en rättvis
andra chans till att komma in på högskolan.
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Återigen nya tillträdesregler
I diskussionen inför införandet av nya urvalsregler till högskolan från och
med höstterminen 2010 antas de nya urvalsreglerna komma att missgynna
sökande från folkhögskolan så att dessa inte bereds några platser på
högskoleutbildningar där antalet sökande från folkhögskola är få. (Damberg,
2008; Högskoleverket, 2007b; Malmström, 2008; Sűssner, 2008; Ottosson,
2009; motion 2008/09:Ub330; motion 2008/09:Ub594). Det svar som gavs
av regeringen (Leijonborg, 2008a, b) på uppmaningarna att göra högskoleutbildningen mer tillgänglig för blivande studenter med studieomdömen från
folkhögskolan var att det fanns fler vägar till högskolan för folkhögskoledeltagarna, bland annat genom högskoleprovet. Även Wallin (2007), studievägledare vid folkhögskolans informationstjänst, rekommenderar alla
folkhögskoledeltagare att göra högskoleprovet. Hon uppmanar även
folkhögskolornas lärare att gå igenom provet med deltagarna, öva på gamla
prov och att åka i grupp för att ”prova, putta, stötta och uppmuntra”.
Wallin menar också att behörigheten inte är problemet utan det är urvalet
som är problemet. Hon skriver att ”det är himla tur att vi har vår
urvalsgrupp, annars skulle vi inte synas”. Här framträder det tydligt att
omdömena sammankopplas med det som anses särskilt. Samtidigt visar
Wallins uttalande också att detta särskilda kan användas av folkhögskolorna
i marknadsföringssynpunkt. Att poängtera särarten betyder således inte bara
att hålla fast vid den grundläggande idén utan också att lyfta fram
folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning.
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Rötternas betydelse för dagens representationer
Av ovanstående text framkommer att dokumentanalysen av Tidskriften
medfört att representationernas rötter och ursprung kunnat härledas tillbaka
till både den grundläggande idén med folkbildningen, och tanken att
folkhögskolan skall anpassas till det omkringliggande samhället. Dock framkommer det ingenstans klart och tydligt vad den grundläggande idén är.
Många gånger kopplas den samman med folkhögskolans särart och att
folkbildningen ska skilja sig från andra utbildningsformer och vara ett
alternativ till dem. Härifrån torde representationerna som redovisats i
kapitel sju om folkhögskolan som alternativ och högskolan som något som
inte är som folkhögskolan härstamma. Den andra tanken om att folkhögskolan skall anpassa sig till det omkringliggande samhället är inte alltid skild
från den första då det finns folkhögskoleföreträdare som menar att det
särskilda med folkhögskolan är just dess förmåga att anpassa sig. I texten
ovan framkommer också att folkhögskolan genom hela dess historia
anpassat och omformat sig vid flertalet tillfällen och framförallt har såväl
folkhögskolan som dess särart överlevt. Många av de förändringar folkhögskolan stått inför genom historien, så som införandet av studieomdömen,
har sedan visat sig kommit att bli en del av det särskilda med folkhögskolan.
Att se folkhögskolan som en väg till högskola och universitet, representationerna om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som mål,
hänger samman med folkhögskolans anpassning. Det är dock ingen nyhet
att folkhögskolan är viktig när fler ska förmås att läsa på högskola och
universitet. Redan på 1890-talet ansågs folkhögskolan ha en viktig roll i
utvidgningen av dåtidens universitet. Vid det nordiska folkhögskolemötet i
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Askov i Danmark 1894 diskuterades bland annat ”en bro mellan
folkhögskolan och universitetet” (Bååth Holmberg, 1894).
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…en stöttesten i det de av allehandla grunder få lust till en så kallad
vetenskaplig bana, som de antagligen inte alls duga för eller dock måste
befinnas överflödiga på, medan de till långt större gagn och glädje för
dem själva och det hela kunde fortsätta den bana de under uppväxten
hade beträtt, men just därför måste folkhögskolans verksamhet, långt
ifrån att gynna dessa i regel halsbrytande och alltid fraliga språng, av
all makt motarbeta dem.
Johannes Boëthius (1923)
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Kapitel 9:Transformering och reproduktion
I föregående två kapitel redovisas folkhögskoledeltagarnas representationer
om folkhögskola, högskola och universitet och om att studera där, samt vad
i folkhögskolans historia som kan förklara dessa sociala representationer
och dess utveckling. Inbegripet i den tredje forskningsfrågan om varifrån
representationerna kommer och hur de har utvecklats finns också frågan
om hur folkhögskoledeltagarnas sociala representationer har påverkats av
andras sociala representationer samt hur representationerna transformeras
och reproduceras. I detta kapitel fokuseras på just denna del av den tredje
forskningsfrågan. I detta kapitel reflekterar jag kring hur olika signifikanta
andras representationer om folkhögskola, högskola och universitet och om
att studera där förhåller sig till folkhögskoledeltagarnas sociala representationer som redovisats i kapitel sju.
Precis som folkhögskoledeltagarnas sociala identitet och deras representationer om vad folkhögskola och folkhögskoledeltagare är för något påverkas
av signifikanta andras representationer om folkhögskola och folkhögskoledeltagare, påverkas även folkhögskoledeltagarnas representationer om
högskola av andras representationer. De andra som kan påverka deltagarnas
sociala representationer kan i princip vara vilka andra som helst. Troligt är
att makthavare, forskare och lärare, liksom tidigare deltagare utgör relevanta
signifikanta andra som kommunicerar sina representationer till folkhögskoledeltagare. Det är också troligt att före detta folkhögskoledeltagare har
egna erfarenheter av folkhögskolan, och ibland även högskola och
universitet, som de förmedlar till nuvarande och presumtiva deltagare. De
före detta folkhögskoledeltagarna, liksom deltagarna som fortfarande läser
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på folkhögskolan, påverkas av sina lärares representationer, vilka i sin tur
påverkas av de representationer som kommer fram i forskningsrapporter
och regeringens propositioner. Regeringens propositioner bygger på
forskningsresultat och forskningsresultatet har i sin tur fångat upp
representationerna från fältet. Det går således inte att finna en enkel
orsakskedja, utan alla påverkar varandra samtidigt.

Folkhögskola som alternativ
Representationen om folkhögskolan som alternativ till annan utbildning
hänger nära samman med representationen om att folkhögskolan har en
särart. Flera av folkhögskoledeltagarna ser folkhögskolan som ett alternativ
till det vanliga gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen. Att
folkhögskolan ses som en alternativ (ut)bildningsform även av andra
framgår bland annat i regeringspropositionerna. Folkhögskolan framträder i
propositionerna som ett alternativ för de som av olika anledningar inte
klarat av eller velat delta i det reguljära utbildningsväsendet. Av proposition
1990/91:82 framkom att undervisningen i folkhögskolan skulle ordnas så att
den till form och innehåll tydligt skiljer sig från den undervisning som det
offentliga skolväsendet och högskolan bedriver. Resurser till folkbildningen
fick inte heller användas för sådana uppgifter som liknade det offentliga
skolväsendets (SFS 1991:977). Kravet på särskildhet togs dock bort 1998
(proposition 1997/98:115), eftersom skolväsendet allt mer kom att närma
sig folkbildningen. Däremot förespråkade propositionen att folkhögskolorna själva skulle ta ansvar för att den utbildning som anordnades med
statsbidrag

skulle

präglas

av

folkbildningens

kännetecken.

Av

folkbildningspropositionen Lära växa och förändra (2005/06:192) framkommer att folkhögskolan kan bidra med nya kunskaper, sociala nätverk
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och ökat självförtroende som ger deltagarna möjlighet att bryta vanmakten
och få mod att forma och påverka sin egen livssituation. Folkhögskolan är
enligt propositionerna viktig för såväl det demokratiska samtalet som den
demokratiska handlingen. Även i den forskning som gjorts om folkhögskolan framstår den, så som redovisats i kapitel två, som ett särskilt
alternativ i förhållande till annan utbildning. Att folkhögskolans deltagare
benämns just deltagare och inte elever eller studenter är ett resultat av att
folkhögskolan ses som något särskilt och att deltagarna själva ska vara aktiva
och påverka utbildningens innehåll och pedagogik.
Bland forskarna är det främst de som försöker bevisa att folkhögskolan har
en särart, och därmed skiljer sig från andra utbildningsformer, som är med
och upprätthåller representationerna om folkhögskolan som alternativ. Det
faktum att folkhögskolan fått en egen ruta i skolverkets figur över
utbildnings-Sverige visar även det på att folkhögskolan ses som något
särskilt.

Figur 4: Folkhögskolan – en särskild plats i utbildnings-Sverige (Skolverket, 2009)
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Den är inte gymnasieutbildning och inte vuxenutbildning. Av 23 redovisade
utbildningsinstitutioner är det bara förskoleklassen, förutom folkhögskolan,
som står i en egen ruta.
Även bland lärarna är det många som ser folkhögskolan som en särskild
(ut)bildningsform, skild från det övriga skolväsendet, vilket framkommer
tydligt i Tidskriften (Tidskrift för svenska folkhögskolan och Folkhögskolan). De
folkhögskollärare som ser folkhögskolan som en alternativ skola är samma
folkhögskollärare som håller fast vid den ursprungliga folkhögskoletanken
och som menar att folkhögskolans ideologi och särart är viktigt att kämpa
för att behålla. Syftet med folkhögskolan ses av dessa företrädare som givet
(Ringmar, 1955).
På vissa folkhögskolor, vilka har vad jag kallar den slingrande lilla
skogsstigen mellan sig och högskolan (Andersén, 2009), förekommer en
stark profilering och folkhögskolorna vänder sig till aktivister inom fredsoch miljörörelsen, döva och dövblinda samt pensionärer. Här fokuseras på
folkhögskolan som en särskild, alternativ utbildningsform. Även på de
folkhögskolor som följer en landsväg nämns allmän kurs främst vara till för
de som vill göra något annorlunda och samtidigt vidga vyerna eller bara
ägna ett eller ett par år till att utveckla sig själv. Målet med studierna anses
vara att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som
samhällsmedborgare. Dessa folkhögskolor är också noga med att poängtera
skillnaden mellan betyg och studieomdömen, samt att folkhögskolan har en
egen kvotgrupp vid antagningar till högskolor och universitet. Om betyg ges
ska det vara i form av studieomdömen som ges efter en normalfördelningskurva (Bengtsson, 1979; 1982; Gasstorp, 1982).
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En del av de före detta folkhögskoledeltagare som deltagit i den uppföljande
associationsstudien associerar även de begreppet folkhögskola med ord som
hänger samman med att den är ett alternativ till annan utbildning. Några
personer associerar folkhögskolan med ett alternativ om man inte lyckas på
gymnasiet, eller ett alternativ för komvux eller gymnasiet och ytterligare en
associerar till ett bra alternativ till vanliga skolan. Att folkhögskolan var jättebra
på så vis att den gav mycket i personlig utveckling och att folkhögskolan har vettigare
läroplan och upplägg än vanliga gymnasiet, samt att det var bättre gemenskap mellan
lärare och elever jämfört med i gymnasiet är andra associationer bland de före detta
folkhögskoledeltagarna som kan härledas till sociala representationer om
folkhögskolan som en alternativ utbildning.

Folkhögskola som andra chans
Även representationen om folkhögskolan som en andra chans återfinns
såväl i regeringspropositionerna och i forskning som bland lärarna och
bland de före detta deltagarna.
Eftersom folkhögskolan, enligt de senaste propositionerna (2001/02:15,
2005/06:192), är en skolform som når studerandegrupper vilka vanligtvis
inte fortsätter läsa på högskola och även har tradition och erfarenhet av att
utbilda vuxna och rekrytera nya grupper ses folkhögskolorna som mycket
värdefulla i arbetet med breddad rekrytering även till högskolorna. Därför
anses det viktigt att prioritera samarbetet mellan folkhögskola och högskola.
I propositionen står bland annat att:
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I vårt utvecklade kunskapssamhälle där alla ungdomar uppmanas
påbörja gymnasiala studier och där nästan hälften av en årskull går
vidare till högskolan finns risk för ökade kunskapsklyftor. Folkbildningen är många gånger en utväg för dem som inte klarat av eller
velat delta i det reguljära utbildningsväsendet. (Prop. 2005/06:192).

Att folkhögskolan ses som en andra chans går även att utläsa i Skolverkets
figur över utbildnings-Sverige där det är en stor tjock pil från gymnasieskola
till universitet/högskola och KY-utbildning – den väg som ses som den
normala vägen.

Figur 5: Folkhögskolan som en andra chans. (Skolverket, 2009)

I figuren finns dock en tunnare pil som går från denna tjocka pil till
folkhögskolan och en pil från folkhögskolan till universitet, högskola och
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KY-utbildning. Detta visar på att folkhögskolan ses som en andra chans att
komma till högre utbildning för dem som inte kommer vidare efter sina
gymnasiestudier. Ytterligare en väg att nå högre utbildning är via den
kommunala vuxenutbildningen. Även här ses folkhögskolan som en andra
chans för dem som inte kommer vidare till högre studier från vad som i
figuren betecknas vuxenutbildning.
I forskning om övergången till högskolan är det främst folkhögskolan som
en andra chans att nå högre studier som representeras (Algström, 2004;
Andersén, 2004; 2006; 2009; Ericsson, 2005; Hagberg & Omsäter, 2006;
Lumdsen Wass, 2006; Lökken, 2009; Malmgren, 2006; Mark, 2009), medan
det i deltagarstudierna framgår att en andra chans kan betyda flera saker,
exempelvis en andra chans att få ordning på sitt liv, vilket inte behöver
innebära vidare studier efter folkhögskolan (Bergstedt & Helmstad, 2003;
Lumdsen Wass, 2006; Lökken, 2009; Malmgren, 2006; Paldanius, 2003).
Detsamma gäller folkhögskolans lärare som kommer till tals i Tidskriften.
Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet (2011) genomför i skrivande
stund en kampanj för att få arbetslösa intresserade av att studera på
folkhögskola. Bland annat visar de en film med titeln Från IG till
studiemotiverad. Våga prova folkhögskola Filmen speglar tydligt representationerna om folkhögskolan som en andra chans.
Att representera folkhögskolan som en andra chans hänger nära samman
med att anse att folkhögskolans främsta uppgift är att anpassa sig till det
omgivande samhället och dess behov. Anpassningen handlar också om
överlevnad. För att överleva behöver folkhögskolan ut på utbildningsmarknaden genom att bland annat förbereda för högskolan och därmed
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också ge betyg eller omdömen som är jämförbara med gymnasiet och
kommunal vuxenutbildning. Folkhögskolan ses här som ett komplement till
annan utbildning och betyg och omdömen ses som något nödvändigt
(Göthberg, 1982; Kihlén, 1982a; b).
De flesta före detta deltagare som deltagit i den uppföljande associationsstudien associerar folkhögskolan med ord som kan härröras till den här
representationskategorin om folkhögskolan som en andra chans. Folkhögskolan beskrivs som en skolform där man kan plugga upp ämnen som man inte
haft möjlighet till innan och som förbereder till högre studier. En före detta
deltagare anger att hon gick på folkhögskolan för att hon inte kom in på
gymnasiebetygen på högskolan. Att folkhögskolan är en generös möjlighet att fortbilda
sig på lite allt möjligt, att prova vingarna på väldigt skilda ämnen, att förbättra betygen
och förbereda till högskolan är andra associationer som de före detta
folkhögskoledeltagarna ger uttryck för.

Högskola som mål
Representationen om högskolan som mål är tydlig i regeringspropositionerna. I en proposition (2001/02:15) framhålls att utbildning har
en central betydelse för välfärd, tillväxt och utveckling samt att utveckling är
en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter
i fördelningen av välfärd, inflytande och aktivt deltagande i samhället.
Utifrån dessa grundantaganden har ett mål om att femtio procent av en
årskull skall läsa vidare på högskola och universitet utformats.
Snedrekryteringen till högskolan ses som ett allvarligt samhällsproblem och
regeringen vill därför öka, bredda och jämna ut rekryteringen till högskolan.
Att högskolan är det slutgiltiga målet framkommer också av skolverkets
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figur. Det finns flera vägar att ta sig dit, men ingen väg (pil) leder därifrån,
vilket framgår av figur 6.

Figur 6: Högskolan som mål. (Skolverket, 2009).

Vad gäller forskningen så finns det gott om forskning som reproducerar
representationer om högskolan som mål, något som är viktigt för alla i
samhället9. Mest relevant för folkhögskoledeltagarnas representationer torde
dock i första hand vara den forskning som rör högskolan som ett mål efter
folkhögskolestudier (Algström, 2004; Andersén, 2004; 2006; 2009; Ericsson,
2005; Hagberg & Omsäter, 2006; Lumdsen Wass, 2006; Lökken, 2009;
Malmgren, 2006; Mark, 2009) eller i andra hand forskning om den öppna
högskolan (Berggren, 2006; Bergviken Rensfeldt, 2010; Holzer, 2009).
Representationen om högskolan som mål återfinns även bland folkhögskollärarna i Tidskriften. Olika skolor satsar dock olika mycket på högskoleförberedande utbildning, vilket framkommer såväl i intervjuerna med de
före detta folkhögskoledeltagare som fortsatt till högskola och i en tidigare

Ranehill (2002) har över hundra referenser i sin genomgång av litteratur som rör social
snedrekrytering till högre studier och många studier har tillkommit sedan dess.
9
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studie jag genomfört (Andersén, 2009). Av de fyra vägar jag funnit mellan
folkhögskola och högskola i den studien är det de folkhögskolor som har
motorvägen mellan sig och högskolan som är mest positivt inställda till
representationerna om högskolan som ett mål för alla. Även de
folkhögskolor som följer länsvägen torde vara positivt inställda till att
deltagarna ser högskola som mål. Dessa folkhögskolor har så kallade
folkhögskoleförberedande kurser, profiler eller basår på allmän kurs utan att
för den skull säga sig samarbeta med någon högskola eller universitet. Vad
gäller den största gruppen folkhögskolor, de som följer landsvägen, är det
inte helt främmande för deltagarna att fokusera på högskolan som mål, men
deras fokus ligger på något annat än de rent behörighetsgivande aspekterna.
De fyra vägarna återfinns även i intervjuerna. I dessa framkommer att de
deltagare som gått på en av folkhögskolorna inte kan minnas att högskolestudier diskuterades på folkhögskolan. Däremot samtalade deltagarna med
varandra om vilka som skulle söka vidare och vad, och då utanför
lektionstid. Deltagarna från två andra folkhögskolor upplevde att de som
varit intresserade hade fått extra stöd om de velat. Deltagarna från den
fjärde folkhögskolan läste en särskild högskoleförberedande profil och
upplevde att de under hela folkhögskoleutbildningen fått löpande
information om högskola och universitet.
Den tydligaste indikatorn på att folkhögskolelärarna delar sociala
representationer om högskolan som mål torde dock vara hur de ställer sig i
betygsfrågan. En förutsättning för att bedriva högskoleförberedande utbildning är att de kunskaper som tillägnas under studietiden på något sätt går att
mäta och jämföra med andra. I Tidskriften framkommer att folkhögskol166
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lärarna ofta betraktar studieomdömet som något nödvändigt ont som
behövs så länge det allmänna skolsamhället och högskolan använder sig av
betyg och omdömen (Jakobsson, 1978). Arvidsson (1984) menar att det
som gör betygsdiskussionen komplicerad är det faktum att det inte står
mellan ont (betyg) och gott (betygsfritt), utan det minst onda av två onda
ting. Detta eftersom en folkhögskola utan betyg eller omdömen inte kan
hålla någon allmän kurs, och allmän kurs är ett krav för att få kalla sig
folkhögskola. I en undersökning i Tidskriften om vad folkhögskollärarna
tycker om framtiden anger nio av tio folkhögskollärare att de anser att
folkhögskolan skall fortsätta ge behörighet och sju av tio anser att
omdömen skall användas (Folkhögskolan, 1986). Av debatten inför det
förändrade antagningssystemet till högskolan 2010 framkommer att
folkhögskolan har ett tydligt uppdrag att nå studieovana grupper. I debatten
framkommer också att folkhögskolekvoten har varit en väg att minska den
sociala snedrekryteringen till högskolan (Damberg, 2008; Högskoleverket,
2007b; Malmström, 2008; Sűssner, 2008; Ottosson, 2009; motion
2008/09:Ub330; motion 2008/09:Ub594). Båda dessa debattområden
hänger samman med representationer om högskolan som mål efter
folkhögskolestudierna.
Av de före detta folkhögskoledeltagare som deltagit i den uppföljande
associationsstudien finns några av deltagarna som inte fortsatt till
högskolan, men som ser den som ett (framtida) mål. Några exempel är att
de associerar högskola med något som kommer snart, deras framtid och
någonting bra för framtiden och jobb. En av dessa har universitetet som ett ickemål. Han säger att om du vill läsa på högskolan så måste du verkligen veta vad du
vill, och det vet inte jag. Bland de före detta deltagare som fortsatt läsa på
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högskola ses inte högskolan som ett mål längre eftersom det målet redan är
uppnått.

Högskola som motsats till folkhögskola
Representationerna om högskolan som folkhögskolans motsats är svåra att
fånga hos de signifikanta andra. Som framgår av kapitel sju är folkhögskoledeltagarnas sociala representation om högskolan som motsats till folkhögskolan nära kopplad till folkhögskolans särart. I propositionen om den
öppna högskolan (2001/02:15) beskrivs folkhögskolan som en skolform
som når studerandegrupper vilka vanligtvis inte fortsätter läsa på högskola
något som kan tolkas som att de personer som studerar vid de olika
utbildningsinstitutionerna

skiljer

sig

åt,

exempelvis

i

termer

av

studiebegåvning. Även i en del forskning framställs folkhögskolan som
särskild i förhållande till det övriga utbildningsväsendet. När det gäller
särskiljandet från högskolan är det framförallt folkhögskolans deltagare som
anses vara annorlunda och inte lika studiemotiverade som andra studenter
och därför också anses ha svårt att klara av högskolestudier. Även i
Tidskriften är det folkhögskolans särart i förhållande till andra utbildningsanordnare generellt, inte högskolan specifikt, som lyfts fram. De representationer som folkhögskoledeltagarna har om att högskolan är något som inte
är som folkhögskolan torde därför till stor del vara skapade av
representationer om folkhögskolan som något som är särskilt i förhållande
till annan utbildning, vilken högskolan bygger på (jämför med representationerna om utbildningstrappan). Med folkhögskoledeltagare åsyftas i den
här studien deltagare på folkhögskolans allmänna, högskoleförberedande
kurs. På folkhögskolorna finns många olika utbildningar på allt från
grundskolenivå till eftergymnasial nivå. Ett exempel på en eftergymnasial
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utbildning i folkhögskoleregi är fritidsledarutbildningen, en utbildning som
har flera likheter, men också skillnader, med lärarutbildning med inriktning
mot fritidshem som ges på högskolor och universitet (Falkner, 2009). Det är
troligt är att representationer om skillnader mellan eftergymnasiala utbildningar på folkhögskola respektive högskola och universitet är med och
skapar representationer om högskolan som något som inte är som
folkhögskolan.
Starkast syns representationen om högskolan som något som inte är
folkhögskola bland de före detta folkhögskoledeltagarna. Fem år efter
avslutad folkhögskolekurs har före detta folkhögskoledeltagare som inte
fortsatt läsa på universitet eller högskola samma associationer som tidigare.
De associerar bland annat folkhögskolan med kul, roligt och lärorikt samt
högskolan med onda vibbar, dessa associationer är exempel på att högskolan
upplevs vara något som inte är folkhögskola. Detsamma gäller att associera
folkhögskola med flummigt, högskolan med seriöst och universitetet med
högskola fast lite mer fancy. Ytterligare exempel är när folkhögskolan associeras
med bra och högskola och universitet med svårt, när folkhögskolan
associeras med soft och högskolan med ingen fritid, eller när folkhögskolan
associeras med oseriöst medan högskola och universitet associeras med seriöst
respektive verkligen seriöst. En annan före detta deltagare associerar
folkhögskolan med gemenskap och högskolan med en annan sorts gemenskap.
Ännu en före detta deltagare associerar folkhögskolan med kaos, och
högskolan med ansvar. De intervjupersoner som studerat inom kommunal
vuxenutbildning innan de läste på folkhögskolan säger att högskolan har
betydligt mer gemensamt med komvux än med folkhögskolan. Den stora
skillnaden mellan folkhögskola och högskola, vilken genomsyrar samtliga
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intervjuer, anses vara att på folkhögskolan syns individen och alla stöttar
varandra och därmed utvecklas självförtroendet. På högskolan är individen
bara en i mängden och det är upp till var och en att klara sina studier.
Högskolan innebär, enligt de intervjuade före detta deltagarna, också mindre
schemalagd tid, mer självstudier och mindre kontakt med lärarna än vid
folkhögskolan.

Utbildningstrappan
Den femte och sista representationen folkhögskoledeltagarna har och som
redovisas i kapitel sju är den om folkhögskola, högskola och universitet som
tre steg i en utbildningstrappa. Denna representation överlappar delvis de
andra representationerna. Även om det anses normalt att gå direkt från
gymnasiet till högskolan, är det också möjligt att stanna till ett tag på det
mellanliggande trappsteget folkhögskola. Att göra det hänger nära samman
med representationen om folkhögskolan som en andra chans. I vissa fall är
representationen om utbildningstrappan sammankopplad med representationen om högskolan som något som inte är folkhögskola, och i detta fall då
något som är svårare än högskolan. I många fall är representationen om
utbildningstrappan sammankopplad med representationen om högskolan
som mål. Deltagarna anses läsa på folkhögskola för att kunna gå vidare till
nästa steg i trappan, vilket är deras mål, då det översta trappsteget ofta
utgörs av högskola eller universitet. I vissa fall ligger högskola och
universitet på samma trappsteg och i andra fall ligger universitet på det
trappsteg som kommer efter högskola. Representationen om utbildningstrappan går således också att finna hos samma signifikanta andra som de
andra representationerna. Bland annat så går utbildningstrappan även den
att tolka ur skolverkets bild över utbildnings-Sverige. Pilarna visar att det går
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att gå direkt från gymnasiet till högskolan, men det finns också möjlighet att
stanna till på folkhögskolan, vilken är placerad mellan gymnasiet och
högskolan.

Figur 7: Utbildningstrappa (Skolverket, 2009).

Att högskolan representeras som mål i folkhögskoleförordningarna
(proposition 2001/02:15; 2005/06:192) och i utvärderingsrapporterna
(Algström, 2004; Andersén, 2004; 2006; 2009; Ericsson, 2005; Hagberg &
Omsäter, 2006; Lumdsen Wass, 2006; Lökken, 2009; Malmgren, 2006;
Mark, 2009) innebär per automatik att högskolan i dessa texter betraktas
som nästa trappsteg efter folkhögskolan.
Bland de före detta folkhögskoledeltagare som fått associera på orden
folkhögskola, högskola och universitet fem år efter att de avslutat sina
folkhögskolestudier är den vanligaste sociala representationen att högskolan
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är ett steg i en utbildningstrappa där steget innan högskola är folkhögskola.
Ett exempel på detta är den före detta folkhögskoledeltagare som beskriver
folkhögskolan som en generös möjlighet att fortbildas på lite allt möjligt och
högskolan som att komma till rätta och få fart på livet, eller få en sån rik utbildning
som behövs för att röra sig i den värld jag vill vara. Ytterligare ett exempel är den
före detta deltagare som associerar folkhögskola med att få kunskap att
komma vidare och högskola med mer att få kunskap för att nå en viss yrkesexamen.
Ännu en före detta folkhögskoledeltagare associerar folkhögskola med att
prova vingarna på väldigt skilda ämnen och högskola med att komma till rätta med
livet. Detta står i kontrast till högskolestudenter utan folkhögskolebakgrund
(Andersén, 2010b) vilka i stor utsträckning associerar högskola och
universitet med vetenskap, teori och kunskap.
I intervjuerna med före detta deltagare framträder representationen om
folkhögskola och högskola som steg i en utbildningstrappa tydligast när jag
ber intervjupersonerna att berätta om deras erfarenheter av de båda
skolformerna och övergången däremellan. Här framkommer bland annat att
steget inte upplevdes som så stort som de trott innan och att folkhögskolorna var olika bra på att förbereda deltagarna inför högskola och
universitet. Personerna jag intervjuat säger att när de började läsa på
högskola eller universitet tyckte de att det var lättare att studera där än vad
de tänkt sig innan. Att deltagarna deltagit i ett högskoleförberedande projekt
på folkhögskolan behöver inte heller betyda att de bilder de hade av att
studera på högskola stämde överens med verkligheten när de väl började
studera där. De uppger visserligen att det tog dem tid att komma in i
studierytmen, men konstaterar samtidigt att detta är lika för alla
högskolenybörjare. Med andra ord upplever de personer jag intervjuat att de
172

TRANSFORMERING OCH REPRODUKTION
___________________________________________________________
klarar sig minst lika bra på högskolan som andra. Samtliga deltagare från det
högskoleförberedande projektet samt några från andra folkhögskolor säger
att de hade en ”mycket strängare bild” (Intervju med ”A”) av högskolan
innan de började läsa där än vad de har vid intervjutillfället. De säger att de
trodde att högskolan skulle vara ”så mycket mer högskola” än den var.
Även nedanstående citat illustrerar detta:
Det känns lättare att studera på högskolenivå än vad jag hade tänkt
mig, man har en föreställning om hur det ska vara, men jag har blivit
positivt överraskad (Intervju med ”C”).

Det är framför allt omfattningen litteratur som inte är så stor som de trott
innan. Det tog också ett tag för de före detta folkhögskoledeltagarna att
komma in i högskolestudierna och förstå vad som verkligen förväntades av
dem. Exempelvis nämner de att de först inte förstått hur viktigt det var att
gå på föreläsningarna. Det tog även ett tag för intervjupersonerna att
komma in i rytmen på högskolan, särskilt att kunna lägga upp studierna så
att de passade in i de intervaller som var på högskolan med flera kortare
kurser som skulle tenteras av under en termin.

Transformering och reproduktion av representationerna
Av texten ovan framkommer att de representationer om folkhögskola,
högskola och universitet som folkhögskoledeltagarna ger uttryck för finns
även hos andra grupper. Även om innehållet i representationerna varierar
något går det ändå att föra det samman under de representationskategorier
som jag funnit och redovisat i kapitel sju. Representationerna om folkhögskolan som ett alternativ och som en andra chans, liksom representa173
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tionerna om högskolan som mål, som något som är folkhögskolans motsats
eller som ett steg i en utbildningstrappa finns alla även bland politiker,
forskare, folkhögskollärare och före detta deltagare. Genom samtal mellan
dessa olika subjekt transformeras och reproduceras representationerna.
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Något av det bästa vi har i den svenska folkhögskolan är
mångsidigheten eller rättare sagt skiftningen hos dess ledare: man
tänker så olikartade skolor som Brunnsvik, Sigtuna – eller de mer
gammalmodiga som Åsa och Hvilan. Och ändock när man besöker
dem, tyckas de likväl ha något gemensamt - det måtte väl inte vara det
farliga f-et, folkhögskoleandan?
(Holmström-Ingers, 1923, s 27).

Del V
ATT SE PROBLEMETS KONSEKVENSER

”De gamla orden om folkhögskolan som en skola för livet gäller väl allt
fortfarande, oberoende av tidens vindkast och yttre växlingar”
(Joh. Isaksson, 1931)
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Kapitel 10: Behov och konsekvenser
I tidigare kapitel har jag redogjort för vilka de är som har representationerna
(folkhögskoledeltagare), vad det är som representeras (högskola och
universitet), orsaken till att representationerna ser ut som de gör, samt hur
representationerna kommuniceras och olika sätt att förhålla sig till
representationernas innehåll. Avslutningsvis i detta kapitel ämnar jag
diskutera det resultat som framkommit av föreliggande avhandling.
Ursprungligen var min tanke att föra denna diskussion utifrån Jovchelovitch
(2007) femte dimension, rörande vilka behov representationerna fyller ute i
samhället, det vill säga varför representationerna behövs. Jag upptäckte
dock ganska snart att det fattades något i Jovchelovitch dimensioner.
Exempelvis behövs de sociala representationerna enligt teorin för att göra
det okända känt, de behövs också för att skapa en identitet och vägleda i
sociala handlingar, men vad händer sedan? Det vill säga vilka konsekvenser får
olika representationer? Jag har därför lagt till en sjätte dimension till de
tidigare fem. Denna sjätte dimension handlar om representationernas
konsekvenser och hänger nära samman med dess behov. Enligt
Jovchelovitch (2007) behövs representationerna för att reproducera såväl
samhället som dess beståndsdelar, till exempel folkhögskolan och högskolan
och dess deltagare och studenter. Representationerna kan troligtvis fylla fler
behov och leda till fler konsekvenser än dem jag funnit och som redovisas
nedan. I detta kapitel har jag dock avgränsat diskussionen till de behov och
konsekvenser för folkhögskoledeltagare, folkhögskolor och högskolor som
hänger samman med övergången mellan folkhögskola och högskola.
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För folkhögskolans deltagare fyller representationerna flera behov genom
att de hjälper till att göra det okända känt och att skapa och upprätthålla en
social identitet som just folkhögskoledeltagare. Ibland ingjuter de sociala
representationerna framtidshopp och ibland avskräcker de till vissa val.
Representationerna hjälper således också till att vägleda i handlingar, till
exempel vid valet att läsa vidare eller inte. De representationer folkhögskoledeltagare har av folkhögskola, högskola och universitet och om att
studera där fyller en del behov hos deltagarna och folkhögskolorna, men
framförallt så får det konsekvenser både för folkhögskolan och för
högskolan, särskilt då det rör arbetet med den breddade rekryteringen, vilket
diskuteras nedan.

Deltagarnas behov
Det huvudsakliga syftet med sociala representationer är enligt teorin om
sociala representationer (Jovchelovitch, 2007; Moscovici, 2008; Purkhart,
1993 med flera) att göra det okända känt genom att tämja objektvärlden och
göra den mer familjär. Men vad är det egentligen för okänt som blir känt i
folkhögskoledeltagarnas

sociala

representationer

om

högskola

och

universitet? Det spontana svaret torde vara högskolan och universitetet.
Folkhögskoledeltagarna har sällan egna erfarenheter av högskola och
universitet. För dem innebär representationerna att de har en uppfattning
om vad högskola skulle kunna vara, oavsett om deras representationer
handlar om högskolan som något som inte är folkhögskola eller att
högskolan kan vara ett framtida mål. Att representationerna delas av flera
innebär att de förstås på ett liknande sätt. Detta medför att trots att många
folkhögskoledeltagare inte har några erfarenheter av högskola eller
universitet kan de, i och med att de delar sociala representationer med folk i
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sin närhet, ändå samtala om högskolan och förstå samtal och debatter som
hålls, både inom den egna gruppen och i samhället i övrigt.
Representationer om högskolan som något som inte är folkhögskola, likaväl
som representationer om högskolan som ett framtida mål – det vill säga
något som kommer efter folkhögskolan i utbildningstrappan – behövs
också för att hjälpa folkhögskoledeltagarna att se vad som är vi och vad som
är ”dom”, det vill säga att skapa en identitet som folkhögskoledeltagare. Här
har såklart även de sociala representationerna om andra grupper betydelse,
liksom hur andra grupper ser på folkhögskolan och dess deltagare. Det kan
tyckas att de sociala representationerna om högskola har fått förhållandevis
liten utrymme i föreliggande avhandling, medan de sociala representationerna om folkhögskola har stått i fokus i högre utsträckning. Anledningen till detta är att representationerna ofta har mer att göra med
personerna bakom representationerna än objektet i sig (Jovchelovitch,
2007), något som tydligt märks i sökandet efter svaret den tredje forskningsfrågan i avhandlingens syfte, det vill säga varifrån dessa representationer
kommer och hur de har utvecklats.
Att högskolan ses som ett mål och att ordet högskola associeras med ord
som framtid samt representationer om folkhögskolans särskildhet, exempelvis att omdömena beskrivs som ett sätt att komma in på högskolan, talar för
att representationerna också fyller ett tredje behov för deltagarna. Detta
behov är att de ingjuter framtidshopp. En folkhögskoledeltagare associerar
folkhögskola med nu, högskola med verklighet och universitet med dröm. Det
visar tydligt på framtidsvisioner.
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Konsekvenser för deltagarna
Som jag tidigare diskuterat hjälper representationerna till att göra det okända
känt. Sättet som högskolan blir känd på kan vara avgörande för om
deltagarna väljer att fortsätta studera på högskola eller inte då
representationerna också är vägledande i sociala handlingar och hjälper andra att
förstå dessa handlingar (Andersén, 2010a). Som framgår tidigare i denna
avhandling är deltagarnas sociala representationer om högskolan direkt
avhängda av deras sociala identitet som folkhögskoledeltagare och de
sociala representationer som är förenade med denna identitet. Att förknippa
sig själv med en viss identitet, till exempel folkhögskoledeltagare, kan vara
avgörande i olika valsituationer. Representationer om högskolan som ett
möjligt mål och en fortsättning på, trappsteget över, folkhögskolan hjälper
folkhögskoledeltagarna att se sig själva som framtida högskolestudenter och
att ta steget och söka till högskolan. En av de personer jag intervjuat
berättar att hon från början hade varit tveksam kring vad hon ville arbeta
med i framtiden. Hon visste dock att hon ville jobba med människor. Hon
hade därför tänkt läsa någon form av journalistutbildning vilket går att göra
på folkhögskola, även om hon inte var främmande för att läsa på högskola.
Hon berättar också att beslutet att söka till socionomprogrammet på
högskolan var något som växte fram under tiden på folkhögskolan:
Egentligen så växte beslutet fram på folkhögskolan eftersom det var flera
som ville söka just socionom. Då hade jag inte en klar bild av vad jag
ville bli, utan ville försöka jobba med människor. Om det skulle vara
lärarutbildning eller om det skulle vara vård? Jag har inte haft någon plan,
det växte liksom fram när man hörde från de andra och blev faktiskt
socionomutbildning. (Intervju med ”G”).
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I vissa fall är det också sociala representationer om folkhögskolan som får
deltagarna att söka till folkhögskola från första början. En annan av de
personer jag intervjuat berättar även hon att hon ville bli socionom, men
hon hade inte sökt till högskolan eftersom hon behövde komplettera sina
gymnasiebetyg. Någon socionomutbildning fanns heller inte på hemorten
och eftersom hon hade småbarn hade hon svårt att studera på en annan ort.
Hon fick höra rykten om att socionomutbildningen skulle starta i hennes
hemstad. Hon kände sig dock fortfarande osäker eftersom hon hade vänner
som läste inom den kommunala vuxenutbildningen och som berättat för
henne hur tufft där var att studera där. När hon trots allt bestämt sig för att
våga prova, även om det skulle innebära att hon skulle komma att få studera
”halva nätterna”, så sökte hon upp ett studiecenter för att diskutera
eventuella studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Det slumpade
sig så att just den dagen fanns en representant från en närliggande
folkhögskola på utbildningscentret för att berätta vilka utbildningar som
folkhögskolan hade att erbjuda. Personen jag intervjuat berättade om mötet:
Då berättade hon [personen från folkhögskolan, min anmärkning] om
vad de hade för utbildning och att man kunde få högskolekompetens
där. Att man hade alla ämnen. Då tänkte jag att det kanske är bra
eftersom det är många år sedan jag läste. Så då bestämde jag mig för den
utbildningen och var på en intervju. (Intervju med ”B”).

När jag senare ber henne sammanfatta varför hon läste på folkhögskola
svarar hon: ”Det var ju att jag ville bli socionom och det är ju den vägen
man går då”. En annan av de personer jag intervjuat har liknande
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erfarenheter. Hon berättar att hon själv sökte information om olika
utbildningsalternativ på nätet och fastnade för folkhögskolan för att på det
sättet kunna få ett mer samlat betygsdokument och kunna läsa vidare. Här
framkommer att representationer om folkhögskolan som ett alternativ kan
vara en hjälp i övergången till högskolan, åtminstone om den kombineras
med representationer om högskolan som mål.
Representationerna om folkhögskolan som ett alternativ kan också, i de fall
de inte kombineras med representationen om högskolan som mål, verka
hämmande på övergången till högskolan. Associationsstudierna visar att de
personer som associerar högskola och/eller universitet med något som är
svårt, omöjligt och till för dem som älskar att studera också associerar
folkhögskolan som en speciell skolform, som de dock säger sig kunna klara
av. De före detta folkhögskoledeltagare jag intervjuat som deltagit i
högskoleförberedande projekt vittnar om att folkhögskoletiden kan
förstärka synen på att högskolan inte är som folkhögskolan. De berättar om
tillfällen då lärarna sagt till dem att ”det här och det här måste ni kunna på
högskolan” samt att om de tycker att studierna på folkhögskolan är svåra är
det ingenting mot vad studierna på högskolan kommer att bli.
Sättet som högskolan representeras och blir känt på kan således vara
avgörande för om deltagarna väljer att fortsätta studera på högskola eller
inte.

Folkhögskolornas behov
Representationen om högskolan som något som inte är folkhögskola hänger
nära samman med folkhögskolans särart. Denna representation samt andra
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som understödjer folkhögskolans särart hjälper till att bevara folkhögskolan.
Arvidsson (1984) anser exempelvis att om folkhögskolan ger upp sina
studieomdömen ger de också upp de allmänna kurserna och går med på att
folkhögskolan försvinner. Representationerna om folkhögskolan som något
särskilt och högskolan som något som inte är folkhögskola behövs för att
bevara folkhögskolan, inte bara som institution, utan också i ideologisk
bemärkelse. Att se folkhögskolan som särskild tillsammans med representationerna om högskolan som mål legitimerar dessutom användningen av
studieomdömen, vilka i sin tur legitimerar folkhögskolan som studieform. I
och med detta legitimeras såväl folkhögskolan som de allmänna kurserna. I
regeringspropositionerna (2001/02:15; 2005/06:192) framställs folkhögskolan som en skolform som når de grupper som normalt sett inte söker till
högskola, och som därför har en avgörande roll i den breddade
rekryteringen till högskolan. I debatten inför det förändrade antagningssystemet till högskolan 2010 framkommer att folkhögskolan har ett tydligt
uppdrag att nå studieovana grupper och att folkhögskolekvoten har varit en
väg att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan.
Såväl representationerna om folkhögskolan som särskild och representationerna om högskolan som mål behövs för att marknadsföra folkhögskolan.
Holmberg liknar folkhögskolan med den romerske guden Janus med sina
dubbla ansikten. Janus ena ansikte blickar enligt Holmberg in mot
folkhögskolan och bildning, tradition, särart och ideal medan det andra
ansiktet blickar utåt från folkhögskolan mot utbildning, modernitet,
verklighet och anpassning. Ansiktet in mot folkhögskolan övervakar att här
sker medborgarfostran och bildning, medan ansiktet utåt mot omvärlden
möter de blivande deltagarna med blicken och ur dess mun kommer de ord
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som mottagarna vill höra, att folkhögskolan ger högskolekompetens och
omdömen som går att söka vidare på (Lagerström, 1945). Liknelsen, precis
som Göthbergs liknelse med handen med limstickan som räcks fram mot
studenterna och fångar in dem (Gustavsson, 2009), visar på folkhögskolornas behov av att marknadsföra sig för att få deltagare. I marknadsföringen av folkhögskolan är såväl representationerna om folkhögskolan
som något särskilt som representationerna om folkhögskolan som en väg till
högre studier av vikt. Båda underlättar rekryteringen av deltagare till
folkhögskolorna vilket är helt avgörande för folkhögskolornas överlevnad.
Ett sätt att marknadsföra folkhögskolorna är att beskriva dem som en
förberedelse till högskolan. På detta sätt lockas deltagare som har högskolan
som mål, vilket de personer jag intervjuat sade sig ha haft redan innan de
sökte till folkhögskolan. Ett annat sätt att marknadsföra folkhögskolan är
genom att betona dess särskildhet, exempelvis dess studieomdömen.
Folkhögskolans informationstjänsts studievägledare skriver på folkbildningsnätet att ”Det är himla tur att vi har vår urvalsgrupp, annars skulle
vi inte synas” (Wallin, 2007). Att studieomdömena och den specifika
folkhögskolekvoten är en faktor som får deltagare att välja folkhögskola
framkommer av de intervjuer jag gjort med före detta folkhögskoledeltagare. En före detta deltagare berättar att en vän berättat för honom att
genom att läsa på folkhögskolan skulle de förutom sina gymnasiebetyg även
få ett folkhögskolebetyg och därmed ytterligare en väg att konkurrera om
platser på högskolan på.
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Konsekvenser för folkhögskolor
Förutom att folkhögskolornas användning av representationerna för att
bevara, legitimera, och marknadsföra sig får konsekvenser för folkhögskoledeltagarnas sociala representationer, får det också konsekvenser för hur
folkhögskolorna agerar i olika situationer. Av kapitel åtta framkommer två
förhållningssätt som folkhögskolorna kan inta beroende på vilka sociala
representationer som för tillfället är dominerande bland dess företrädare.
Det handlar om att hålla fast vid traditionen och att utvecklas i takt med det
omgivande samhället.
Av Tidskriften framkommer att oavsett vilken ståndpunkt (särart, eller
anpassning) som intas i olika viktiga frågor så arbetar de flesta
folkhögskolor efter någon form av medelväg. För som Degerman (1947)
skriver kan folkhögskolan inte leva ett isolerat liv. Den är beroende av
samhället och måste därför omdanas när samhället omdanas. Folkhögskolan
har sedan länge varit en skola som försöker leva upp både till kravet om att
bära upp en gammal idétradition från 1800-talet och till kravet att vara en
skola i tiden som anpassar sig till det omgivande samhällets krav. Dessa
båda krav är inte alla gånger lätta att förena. Detta betyder också att en
representation om folkhögskolan som en väg mot målet högskola är precis
lika ”sann” som representationer om folkhögskolan som något särskilt, skilt
från annan utbildning som exempelvis högskolan. Även om de verkar
motstridiga, kan de båda representationerna existera tillsammans utan
problem i kognitiv polyphasia såväl i samhället som hos olika grupper och
individer. För folkhögskolornas del betyder detta att de flesta av dem intar
en form av medelväg mellan tradition och anpassning, det som Gustavsson
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(2009; 2010) beskriver som motsättningen mellan tradition och modernitet.
Janusfiguren står där stadigt på folkhögskolans trappa med ena foten i
representationen om folkhögskolan som någonting speciellt, särskilt och
med gamla anor. Den andra foten står utanför i samhället och representationen om folkhögskolan som någonting som anpassar sig och utvecklar sig
i takt med tidens rådande krav och omständigheter. Den rör sig på den
utbildningsmarknad som råder idag, vänder kappan efter vinden och
anpassar sig för att överleva. Det är den här sidan av Janus som lockar in
deltagarna till folkhögskolan och som räcker fram handen med limstickan.
Olika folkhögskolors Janus vilar dock olika tungt på de olika benen. De
som när betygsdiskussionerna varit heta förespråkat betyg kan antas vara
närmare anpassningshållet och därmed stå tyngre på benet som är utanför
folkhögskolan, medan de som absolut inte velat införa betyg kan sägas stå
närmare traditionshållet och stadigare på benet som står inne i
folkhögskolan. Att folkhögskolorna satsar på allmänna högskoleförberedande kurser behöver dock inte bara vara uttryck för en anpassning till
utbildningsmarknaden. Det kan också vara att följa sin ideologi, det vill säga
något som folkhögskolan gör på grund av dess drivkraft att stärka de svaga
och ge alla rätt till lika utbildning.
När jag för några år sedan undersökte hur folkhögskolorna marknadsför sig
på internet kom jag att fråga mig hur det kommer sig att olika folkhögskolor
väljer olika vägar till högskola och universitet (Andersén, 2009, s. 217). Då
ansåg jag frågan vara alltför stor och komplex för att besvaras. Ställer jag
den däremot mot de resultat som framkommit hittills i denna avhandling är
det troligt att det beror på att de sociala representationer som folkhögskolan
ger uttryck för positionerar folkhögskolan i förhållande till de grundläggande
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idealen (tradition), vad som anses folkbildningsmässigt, och de yttre
faktorerna i omgivningen som de måste förhålla sig och eventuellt anpassa
sig till (anpassning). Det vill säga att beroende på vilka sociala
representationer som dominerar så fokuserar Janus inåt (och bakåt mot den
grundläggande idén) eller utåt (mot samhället) i olika hög utsträckning. Att
anpassa sig till omgivande samhållet utan att förlora sin själ är enligt
Folkbildningsrådet (1996) folkhögskolans största utmaning, men också
desssärprägel. Medellinjen kan således sägas vara den vinnande linjen, inte
bara i betygsfrågan.

Konsekvenser för högskolor
Jag vågar inte påstå att folkhögskoledeltagarnas representationer fyller några
behov för högskolan, däremot leder de till konsekvenser som berör
högskolan främst då det gäller antagningen och arbetet med den breddade
rekryteringen.
Av debatten inför det förändrade antagningssystemet till högskolan 2010
framkommer att folkhögskolan har ett tydligt uppdrag att nå studieovana
grupper och att folkhögskolekvoten har varit en väg att minska den sociala
snedrekryteringen till högskolan (Damberg, 2008; Högskoleverket, 2007b;
Malmström, 2008; Sűssner, 2008; Ottosson, 2009; motion 2008/09:Ub330;
motion 2008/09:Ub594). Detta torde medföra att folkhögskolan såväl som
gruppen studenter som kommer från folkhögskolan på något sätt ses som
särskilda av personer inom högskoleväsendet. Därmed inte sagt att det får
några konsekvenser för hur studenterna bemöts eftersom högskolans lärare
inte känner till de olika studenternas bakgrund. Åtminstone inte så länge de
inte frågar studenterna själva.
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Konsekvenser för breddad rekrytering
Att folkhögskolan ses som särskild och att dess deltagare anses vara sådana
som normalt inte läser vidare på högskolan har fått konsekvensen att
folkhögskolan ses som en viktig del i arbetet med den breddade
rekryteringen där målet är att femtio procent av en årskull ska läsa vidare vid
högskola eller universitet. Detta ger i sin tur gett folkhögskolorna något att
anpassa sig efter.
Att de sociala representationerna hjälper till att positionera folkhögskolorna
någonstans mellan anpassning och tradition medför också en positionering i
förhållande till högskola och universitet i någon av de fyra vägar jag tidigare
beskrivit (Andersén, 2009). Skogsstigen är för de folkhögskolor som
betonar tradition före anpassning och motorvägen är för de som betonar
anpassning före tradition. Även om de grundläggande representationerna är
två, att folkhögskolan skall hålla fast vid grundtanken (särart) eller anpassas i
takt med tiden, så intar de flesta folkhögskolor en position någonstans mitt
emellan dessa. Det är således ingen slump att de flesta folkhögskolor
återfinns vid landsvägen eller länsvägen. Hur folkhögskolorna positionerar
sig påverkar också vilken information om högskolan som förmedlas på
folkhögskolan. Resultatet av intervjuerna med de före detta deltagarna visar
även de på att olika folkhögskolor positionerar sig olika i arbetet med att få
deltagarna att gå vidare till högskolestudier.
Enligt Lang och Malander (2006) är det svårt att rekrytera folkhögskoledeltagare till högskolan eftersom de har bristande förståelse för vad som
förväntas av dem på högskolan. Även om folkhögskoledeltagarnas sociala
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representationer om högskolan som mål, och utbildningstrappan där
högskolan finns på trappsteget ovan folkhögskolan hjälper dem att se sig
själva som framtida högskolestudenter, behöver det inte betyda att de vet
vad som förväntas av dem som högskolestuderande. Av associationerna
som deltagarna gjort på orden högskola och universitet finns det några få
positivt laddade associationer som handlar om framtid. Utöver detta är det
framförallt neutralt laddade associationer, som handlar om att få en
utbildning för att få ett jobb, eller negativt laddade associationer som
handlar om hur svår högskolan är. Att någon ser högskolan som mål
behöver inte heller betyda att den individen anser att det kommer att bli lätt
att studera där. En deltagare associerar exempelvis högskolan med min
framtid, medan universitetet associeras med omöjligt.
En del av folkhögskoledeltagarna jämställer högskola och universitet och
undrar vad är skillnaden? Det finns också deltagare som ser universitetet som
en fortsättning på högskolan eller universitetsstudier som svårare än
högskolestudier. Det kan hända att detta hänger samman med universitetens
långa tradition jämfört med högskolornas. Det är min uppfattning att även i
den akademiska världen ses universitet som lite bättre och finare än
högskola. En annan trolig förklaring skulle kunna vara att ordet högskola är
mer likt ordet folkhögskola. Det torde få konsekvensen att det är lättare att
rekrytera folkhögskoledeltagare till högskola än till universitet.
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Kapitel 11: Bidrag
I början av avhandlingen har jag skrivit att jag hoppas att den kan bidra till:
folkhögskolornas arbete med att förbereda för högskola och universitet,
övergången till högskola och universitet och högskolans möten med nya
studenter. I föregående kapitel har jag diskuterat representationernas behov
och konsekvenser. Det är dock inte enbart representationer som får
konsekvenser, utan att undersöka sociala representationer får även det
konsekvenser. Jag tror att såväl folkhögskollärare och rektorer, som
högskolelärare kan få vidgade insikter och kanske till och med nya sociala
representationer genom att läsa denna avhandling. Jag tror också att
avhandlingen kan lämna flera intressanta bidrag till teorin om sociala
representationer och fungera som en inspirationskälla till de som vill
använda teorin i sin forskning. Avslutningsvis kommer jag därför att
diskutera avhandlingens bidrag till forskningen om sociala representationer,
följt av en diskussion rörande bidrag till folkhögskolan och högskolan. Jag
kommer även att ta upp vilka områden av vidare forskning som denna
avhandling har lagt en grund till.

Bidrag till forskning om sociala representationer
Som jag ser det bidrar föreliggande avhandling till forskningen om sociala
representationer på fyra områden. För det första kan avhandlingen fungera
som en inspirationskälla till andra som forskar eller vill forska om sociala
representationer. För det andra visar min analys baserad på Jovchelovitch
(2007) dimensioner på vikten av en holistisk undersökning när det gäller
studiet av sociala representationer. Detta leder fram till avhandlingens tredje
bidrag, utvidgningen av Jovchelovitch dimensioner med en sjätte analys193
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dimension som kopplar samman sociala representationer med sociala
handlingar. Slutligen, det fjärde bidraget, handlar om att utveckla teorin
gällande begreppet kognitiv polyphasia.
Avhandlingen som en inspirationskälla
Jag har valt att skriva avhandlingen på svenska. Det kan vara en nackdel att
den därmed inte direkt kommer ut internationellt. Jag ser dock även fördelar
med att texten är skriven på svenska. Det finns i dagsläget en lärobok om
sociala representationer på svenska (Chaib & Orfali, 1995: Sociala
representationer. Om vardagsvetandets sociala fundament.). En sökning på google
scholar på sökordet ”sociala representationer” i januari 2011 resulterar i en
handfull svenskspråkiga avhandlingar, två från Sverige (Ohlsson, 2009;
Stjerna, 2007) och ytterligare några från Finland. Utöver detta resulterar
sökningen i ett femtontal rapporter av varierande vetenskaplighet och
ungefär lika många studentuppsatser. Under 2011 förväntas ytterligare två
svenska avhandlingar som använt sociala representationer som teoretisk
referensram att publiceras (Germundsson, 2011; Granbom 2011). Även om
sociala representationer inte är en särskilt utbredd teori i Sverige så finns det
ett nationellt intressen för den. I de universitetskurser där jag har
presenterat teorin om sociala representationer har studenterna visat ett stort
intresse för teorin och ofta önskat att få veta mer om den. Många uttrycker
att teorin verkar vara väl applicerbar på deras egna forskningsintressen inför
uppsats- eller examensarbete. Eftersom teorin om sociala representationer
är en komplex teori som inte är lätt att sätta sig in i under en tio veckors
uppsatskurs hoppas jag att föreliggande avhandling kan bidra till att
studenter och andra som börjar intressera sig för teorin skall kunna
inspireras av avhandlingen, att den teoretiska genomgången skall kunna
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hjälpa dem att förstå teorin och att min användning av Jovchelovitch (2007)
dimensioner skall kunna fungera som ett exempel på hur teorin även kan
användas som ett analysredskap.
Vikten av en holistisk undersökning
I sökandet efter forskning om sociala representationer har jag främst hittat
två typer av publicerat material. För det första har jag funnit sådana
publikationer, främst artiklar som handlar om olika delar av teorin om
sociala representationer. Dessa publikationer behandlar, förklarar och
utvecklar olika teoretiska begrepp. För det andra har jag funnit sådana
publikationer som rör sociala representationer om ett objekt, exempelvis:
AIDS, handikapp, identitet, intelligens, IT och mat. Vanligtvis behandlar
publikationerna vilka sociala representationer en viss grupp (som inte är
närmare definierad) har av objektet i fråga, det vill säga det Jovchelovitch
(2007) kallar vad. Jag har flera gånger fått frågan vad som skiljer sociala
representationer från diskurser och om inte diskursteori skulle gå lika bra att
använda på mitt forskningsproblem. Jag förstår att frågan uppstår, men
skulle vilja säga att den stora skillnaden mellan teorin om sociala
representationer och diskursteori är att diskursteorin fokuserar på det som
Jovchelovitch (2007) kallar vad, medan i teorin om sociala representationer
är det dock lika viktigt att analysera vilka som innehar representationerna,
varifrån de kommer och hur de har utvecklats, hur de kommuniceras och
representeras och vilka behov de fyller i samhället. Något som dock glöms
bort i många studier om sociala representationer.
Om jag endast undersökt vilka sociala representationer folkhögskolans
deltagare har av högskola och universitet hade jag funnit de tre representa195
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tionerna högskola som mål, högskola som ett steg i en utbildningstrappa
och högskola som något som inte är folkhögskola. Förmodligen hade det
resultatet väckt fler frågor hos läsarna än vad de besvarade. Varifrån
kommer dessa representationer, varför finns de och vad leder de till?
Resultatet av föreliggande avhandling visar på hur två grundläggande
representationer om folkhögskolan och dess funktion (att hålla fast vid
grundtanken, särart, och att utvecklas i takt med tiden, anpassning) har levt
sida vid sida genom hela folkhögskolans historia, och hur dessa
grundläggande representationer påverkar andra representationer om
folkhögskolan som en andra chans och ett sätt att nå högskolan eller som en
(ut)bildningsform som är väsenskild från andra utbildningsformer. Dessa
representationer påverkar i sin tur representationer om högskola, vilka i sin
tur påverkar valet att läsa vidare på högskola eller inte.
Att enbart undersöka vad som representeras innebär också en risk för att
resultatet visar på något annat, mer tillfälligt, än sociala representationer.
Fördelen med att undersöka fler dimensioner än enbart vad som
representeras, liksom att använda sig av fler datainsamlingsmetoder är
således att när liknande representationskategorier framträder i olika
dimensioner och hos olika grupper stärker det undersökningen. När
representationerna förekommer i flera grupper och dimensioner framkommer att det är frågan om just sociala representationer och inget annat.
Jag hoppas och tror därför att min avhandling även visar på vikten av en
holistisk undersökning där alla dimensioner beaktas och att den kan
inspirera andra till att göra liknande undersökningar där de i stället för att
bara undersöka en specifik social grupps (subjekt) sociala representationer
om ett objekt vid en speciell tidpunkt också reflekterar över varifrån de
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kommer och under vilka omständigheter de har vuxit fram (orsak, rötter
och behov), samt vad de kan komma att ha för konsekvenser för framtiden.
Det för oss över på avhandlingens nästa bidrag.
En sjätte dimension
Teorin om sociala representationer har kritiseras för att den saknar ett
handlingsbegrepp (Potter & Edwards, 1999; Wagner, 1998). En analys av de
sociala representationerna utefter Jovchelovitch (2007) fem dimensioner
fokuserar på de sociala representationerna, dess innehåll och framväxt, men
negligerar att se vad representationerna genererar vidare. Jag har kommit
fram till att en funktion som folkhögskoledeltagarnas sociala representationer kan anses fylla är att de vägleder i sociala handlingar. Det vill säga att
sättet som högskolan representeras och blir känt på kan vara avgörande för
om deltagarna väljer att fortsätta studera på högskola eller inte. Jag skulle
därför vilja utveckla Jovchelovitch (2007) fem analysdimensioner med en
sjätte dimension, representationernas konsekvenser.
Jag ser en poäng i att lyfta fram relationen mellan sociala representationer
och sociala handlingar ytterligare. Andersén (2010c) vidareutvecklar detta
resonemang till en modell av vad han kallar aggregerade sociala
representationer. Vi menar att flera sociala representationer om likartade
objekt, eller olika sociala representationer om samma objekt tillsammans
påverkar subjekten i deras handlingar (Andersén & Andersén, kommande).
Folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om sig själva (identitet)
tillsammans med deras representationer om högskola (och universitet) och
om att studera där påverkar deras val att studera vidare eller inte.
Representationer om högskolan som ett möjligt mål och en fortsättning,
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trappsteget över folkhögskolan, hjälper folkhögskoledeltagarna att se sig
själva som framtida högskolestudenter och att ta steget och söka till
högskolan. Även representationer om folkhögskolan som en andra chans i
kombination med representationer om högskolan som mål hjälper
folkhögskoledeltagarna att se sig själva på detta sätt. I vissa fall är det också
dessa representationer som får deltagarna att söka till folkhögskola från
första början. Även bilden av folkhögskolan som något annorlunda kan vara
en hjälp i övergången till högskolan, åtminstone om den kombineras med
högskolan som mål. Jag menar därför att en sjätte analysdimension som
behandlar representationernas konsekvenser behövs.
Kognitiv polyphasia
Att det förekommer flera olika sociala representationer om såväl
folkhögskola som om högskola och universitet bland folkhögskoledeltagarna och att dessa olika representationer ibland samexisterar inom en
och samma individ är exempel på, vad som inom teorin om sociala
representationer kallas, kognitiv polyphasia (Gillespie, 2008; Jovchelovitch,
2002; 2008; Moscovici, 2008; Renedo, 2010; Renedo & Jovchelovitch, 2007;
Voelklein & Howarth, 2005; Wagner, Duveen, Verma & Themel, 2000).
Förutom att avhandlingens resultat exemplifierar kognitiv polyphasia
empiriskt genom att visa hur ett och samma subjekt samtidigt kan ha flera
till synes motstridiga representationer om samma objekt anser jag att den
även kan lämna ett bidrag till den teoretiska diskussionen om begreppet
kognitiv pholyphasia.
Representationsprocessen liknas ofta vid en triangel med objekt, ego eller
själv (subjekt) och alter (signifikanta andra) i de tre hörnen (Marková, 2003).
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Figur 8 visar hur representationer uppstår i kommunikation mellan
människor och grupper av människor. Subjektet har sina erfarenheter om
objektet och de signifikanta andra har sina erfarenheter. Tillsammans i
dialog med varandra skapar och upprätthåller de sociala representationer.
Högskola och universitet

Objekt

Ego-Subjekt

Alter – Andra

Folkhögskoledeltagare

Signifikanta andra som makthavare,
forskare, lärare och tidigare
folkhögskoledeltagare

Figur 8: Representationens arkitektur (Marková, 2003)

Bauer och Gaskell (1999) har utvecklat triangeln till den så kallade
tobleronemodellen eftersom de menar att det inte bara är viktigt vem som
pratar med vem om vad, utan också när detta sker. Här får de även med
tidsdimensionen. Den grå toblerone-triangeln är den semantiska triangeln
nu idag, pilarna visar bakåt och framåt i tiden.
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Objekt
Objekt
ego

alter

Objekt
ego

ego

alter

alter
Figur 9: Tobleronemodellen (Bauer & Gaskell, 1999, s. 171)

Senare liknar Bauer och Gaskell (2008) representationsprocessen vid en
kompassros, som jag försökt illustrera i figur 10, där rosens centrum utgör
den nuvarande referenspunkten och de olika kronbladen i rosen står för
olika kontexter. I denna figur framkommer förutom tidsdimensionen även
kontextdimensionerna som viktiga. Dessa dimensioner är viktiga eftersom
vilka representationer som representeras beror på vem som talar med vem,
när och var. Mer utförligt än så beskriver inte Bauer och Gaskell
kompassrosen. Som jag tolkar figuren utgör varje liten trekant i
kompassrosen en semantisk triangel med ego (folkhögskoledeltagare), alter
(signifikanta andra) och objekt (högskola och universitet). Jag tolkar
kompassrosen så att folkhögskoledeltagarna (ego) finns i mitten av
kompassrosen. De kommunicerar och interagerar med olika signifikanta
andra (alter) i deras närhet. De signifikanta andra befinner sig således
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förhållandevis nära kompassrosens centrum. Längst ut på kompassrosens
kronblad finns objektet för representationerna (högskola och universitet) i
olika kontexter.

Figur 10: Kompassrosen – (Fritt efter Bauer och Gaskells (2008) beskrivning)

Detta betyder att representationerna ser olika ut inte bara beroende på om
folkhögskoledeltagarna interagerar med lärare eller före detta deltagare, utan
även om de före detta deltagarna talar om all rolig gemenskap och
studentspex på högskolan eller om de talar om hur mycket de har att läsa
inför tentorna. Som framgår av teoribeskrivningen i kapitel tre ger också
egot (folkhögskoledeltagarna) olika bilder eller representationer beroende på
vem de talar med och när. Jag vill därför utveckla figuren med
kompassrosen ytterligare, genom att placera in ett Janusansikte i kompassrosens centrum. På så vis vävs även den kognitiva polyphasian in i
modellen. Som Jovchelovitch (2011) uttrycker så lämnar vi aldrig de tidigare
sociala representationerna bakom oss, utan vi bär dem alltid med oss och
gör dem funktionella i den situation vi är i. Eftersom vi blir mer och mer
medvetna om olika sociala system så ökar hela tiden den kognitiva
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polyphasian. Istället för att släppa de gamla representationerna menar
Jovchelovitch att vi hoppar mellan gamla och nya representationer beroende
på vilken kontext vi är i. Något som jag anser stämmer bra överens med den
bild som Holmberg (Lagerström, 1945) målar upp när han beskriver att
folkhögskolan har ett Janusansikte.

Figur 11: Kompassrosen med Janusansikte

Janus båda ansikten visar på hur samma person samtidigt kan ge uttryck för
helt skilda representationer. Exempelvis kan ett ansikte se högskolan som
något som går att klara av, samtidigt som det andra ansiktet ser högskolan
som något omöjligt. Vilket ansikte som talar beror på den rådande
kontexten.

Bidrag till folkhögskolan
Min förhoppning är att den här texten skall läsas av många av
folkhögskolans företrädare, det vill säga lärare och rektorer då dess resultat
kan lämna flera viktiga bidrag till folkhögskolefältet. Som jag skrivit
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inledningsvis är min förhoppning att avhandlingens resultat skall hjälpa till
att göra de som arbetar inom folkhögskolan medvetna om de olika
representationerna och varifrån de kommer. Jag vill även göra dem
medvetna om att olika representationer kan existera sida vid sida. På så vis
skapas också möjligheter för dem att reflektera över vilka bilder de
förmedlar till sina deltagare. Förmedlar de bara bilden av folkhögskolan som
något särskilt? Eller förmedlar de också bilden av folkhögskolan som en väg
till högre studier? Och framför allt, vilka konsekvenser kan detta få?
Särartsdebatten
Jag är tämligen säker på att resultatet av föreliggande avhandling kommer att
användas av både de företrädare som anser att folkhögskolan har en särart
och de som menar att den inte har någon särart. Jag ämnar inte uttala mig
om särarten finns eller inte. Däremot vill jag poängtera att de tankar, eller
sociala representationer om man så vill, som finns om folkhögskolans särart
alla är med och skapar nya sociala representationer. På så vis får folkhögskolans särart konsekvenser både för folkhögskoledeltagarnas sociala
identitet, men även för deras sociala representationer om högskola och
universitet, oavsett om den finns eller inte. Vad särarten är för något är
inget som har någon betydelse här eftersom det viktiga är att folkhögskolan
representeras som något speciellt, en alternativ utbildning. Min förhoppning
är att genom att lyfta tanken om att särarten kan få konsekvenser göra
folkhögskolans representanter medvetna om dessa konsekvenser så att de
kan välja hur de framställer detta särskilda. Även om representationerna om
folkhögskolans särart i sig är positiva är det lätt att de i kombination med
andra representationer om till exempel folkhögskolan bidrar till att skapa
negativa representationer om högskolan.
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Debatten om omdömenas bevarande
Att folkbildningen ses som särskild har medfört att de har särskilda
studieomdömen och en särskild kvotgrupp vid antagning till högskolan.
Detta kan även medföra att folkhögskolan så väl som gruppen studenter
som kommer från folkhögskolan på något sätt ses som särskild(a) av
personer inom högskoleväsendet. En av de personer jag intervjuat beskriver
hur han innan han började på folkhögskolan hade en föreställning om
folkhögskolan som en ”reservväg” och något ”flummigt”. Han berättar
också att han numer brukar rekommendera andra att söka till folkhögskolan
för att få ett folkhögskoleomdöme, som kan användas för att kunna söka in
till högskolan och att han då brukar mötas av kommentaren ”folkhögskolan,
är inte de lite sådär halvkonstiga” (Intervju med ”A”).
Inför de nya tillträdesreglerna till högskolan höstterminen 2010
aktualiserades återigen diskussionen om bevarandet av folkhögskolans
studieomdömen och den specifika folkhögskolekvoten. Ännu behåller
folkhögskolan både sina omdömen och sin antagningskvot. Samtidigt som
folkhögskolan värnar om sina omdömen kan de medverka till att skapa en
inte alltid korrekt bild av folkhögskolekvoten vid antagningen till
högskolan10. Flera av dem jag pratat med när jag sökte intervjupersoner
säger att de sökte till högskolan efter folkhögskolan, men att de inte kom in
på grund av för dåliga betyg eller att för få med folkhögskoleomdömen sökt

Jag vill här inte lägga någon värdering i folkhögskolans omdömen. Likväl som det ibland
kan innebära att det inte antas någon från folkhögskolekvoten till en utbildning på grund av
för få sökande kan det andra gånger antas procentuellt fler i denna kvot just på grund av att
urvalsgruppen är så liten. Det vill säga, vissa gånger kan det vara en nackdel att söka en
utbildning med enbart folkhögskoleomdömen, en annan gång kan det innebära en fördel
att konkurrera i folkhögskolekvoten.
10
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samma utbildning som dem. Just att inte ha kommit in för att det inte
tilldelats några platser till dem med folkhögskolebetyg är något som flera av
dem jag pratat med visar stort missnöje över. Flera före detta
folkhögskoledeltagare säger att detta fick dem att tappa modet och ge upp
med att söka till högskolan igen. Även här kan det behöva göras något för
att folkhögskoledeltagarna skall få samma möjlighet att komma in som alla
andra. Ett förslag är att folkhögskolans lärare förutom att ge det
traditionella omdömena också visar på vikten av att skriva högskoleprov
samt att träna på dessa.
Folkhögskolans arbete med att förbereda för högskola
I folkbildningspropositioner och förordningar framkommer att folkhögskolan har en viktig roll i arbetet med den breddade rekryteringen till
högskolan, något som resultatet av föreliggande avhandling stärker. Att
folkhögskolan har en viktig roll legitimerar också dess existens och bidrar
till dess bevarande.
Jag är tveksam till om det resultat som jag presenterar i avhandlingen
kommer att få några större konsekvenser för folkhögskolornas arbete med
den breddade rekryteringen eller för att förbereda deltagarna för högre
studier. Anledningen till att jag är tveksam är att jag tidigare har identifierat
fyra vägar eller sätt som folkhögskolorna förhåller sig till högskola och
universitet, vilka visar att det skiljer sig mellan olika folkhögskolor hur de
arbetar i dessa frågor och att folkhögskolornas ideologi och huvudmän är
avgörande för vilken väg de väljer att följa. Jag skulle således bli förvånad
om dessa vägar ändrade innehåll, att antalet folkhögskolor som följer de
olika vägarna ändrades kraftigt eller till och med att någon av vägarna
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försvann som en följd av min avhandling. Förhoppningsvis bidrar
avhandlingen däremot till att lärare reflekterar kring hur de förbereder sina
deltagare för högre studier, avseende vilken väg de följer och varför.
Det har inte varit min ambition att studien skall leda till en förändring av
folkhögskolans arbete med breddade rekrytering. Idag finns det folkhögskolor längs alla fyra vägarna och jag tror det är bra eftersom då kan alla
deltagare hitta en folkhögskoleutbildning som ligger på deras nivå och som
de känner att de klarar av. I samband med detta kan det även diskuteras
huruvida de högskoleförberedande projekten når de grupper som de är
ämnade att nå. Möjligen är det bara de som redan har motivationen att läsa
vidare som väljer att söka till de projekt som finns för att underlätta
övergången och rekrytera fler till högskolestudier. Söker man en utpräglad
högskoleförberedande kurs om man inte redan innan bestämt sig för att läsa
vidare?
Risken med stora högskoleförberedande projekt är således att de bara
attraherar deltagare som ändå skulle ha fortsatt till högskolan. Ytterligare en
risk är att de omfattande högskoleförberedande projekten överdriver och i
rädslan av att inte räcka till blir ”folkhögskolan mer högskola än högskolan
själv” (Intervju med ”A”). Jag anser att det borde vara lättare att nå de
personer som annars inte skulle ha läst vidare på högskola ju mindre
avancerat projektet och högskoleförberedelserna utger sig för att vara. Det
handlar med andra ord inte om att folkhögskolan måste lägga sig på en hög
nivå. Även de före detta deltagare som inte läst på en folkhögskola med
högskoleförberedande projekt säger sig vara positivt överraskade över att
högskolestudierna visade sig vara lättare än vad de förväntat sig. Beroende
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på bland annat vilket ämne som studeras på högskolan är högskolans
arbetssätt mer eller mindre likt folkhögskolans. Likaväl som janusfiguren i
folkhögskolans dörröppning räcker ut handen med limstickan och ger
bildning till de personer som kommer dit för att få omdöme, kan han räcka
ut den andra handen med en annan limsticka och erbjuda ett alternativ till
andra utbildningar och sedan förbereda för högre studier på ett sätt som gör
att alla deltagare känner att de har en möjlighet att söka vidare.
Avhandlingens resultat visar också att det är fullt möjligt att kombinera
representationer om folkhögskolan som ett särskilt alternativ till annan
utbildning med representationerna om högskolan som mål. Detta torde
även betyda att folkhögskolorna kan betona såväl särart som anpassning då
det gäller den breddade rekryteringen, precis som de gjort i många andra
frågor (jämför med kapitel åtta).

Bidrag till högskolan
Som jag nämnt inledningsvis kan avhandlingens resultat vara behjälpligt
även för oss som arbetar inom högskolan i vårt möte med nya studerandegrupper och i arbetet med den breddade rekryteringen..
Mötet med nya studenter
Avhandlingen handlar om folkhögskoledeltagares representationer men
torde även i viss mån vara överförbara till andra grupper. Vid ett par
tillfällen

har

jag

presenterat

mitt

avhandlingsprojekt

vid

olika

forskarkonferenser. Vid dessa konferenser har jag fått kommentarer från
åhörare som menar att liknande sociala representationer finns bland
blivande högskolestudenter i exempelvis Taiwan, Finland och Argentina. Jag
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har också tagit del av en studie om studenters sociala representationer om
universitetsmyndigheter i Mexico (González-Aguilar, 2010). I GonzálesAguilars studie framkommer även en del studenters representationer om
universitetet som institution som påminner om de representationer som de
folkhögskoledeltagare jag har undersökt har om högskola och universitet.
Under arbetets gång har jag även låtit studenter läsa delar av
avhandlingsmanuset och bett dem kommentera det. Flera studenter med
erfarenheter av att undervisa på gymnasiets individuella program menar att
representationerna stämmer mycket väl överens med de representationer
studenterna på individuella programmet har, både om sig själva och om
högskola och universitet.
Det finns således anledning för högskolans lärare att fundera över hur de
bemöter nya studenter, hur de presenterar högskolan och vilka krav och
förväntningar de har på studenterna. I diskussionen om den breddade
rekryteringen förekommer röster som talar om att det finns en risk att nya
studenter med mindre förkunskaper kommer till högskolan, vilket medför
att högskoleutbildningarna delvalveras. Jag vill understryka att jag i dagsläget
inte har några åsikter i den frågan. Mitt påstående handlar om högskolelärarnas bemötande av de nya studenterna, inte om undervisningens
innehåll.
Arbetet med breddad rekrytering
Arbetet med breddad rekrytering till högskolan handlar om att rekrytera nya
och underrepresenterade grupper så som studenter med arbetarklass- och
eller invandrarbakgrund. Många projekt och studier vänder sig till dessa
båda grupper och försöker underlätta för dem att gå vidare till högskola och
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universitet. En fråga som väcks hos mig är vilka representationer som ges
om folkhögskoledeltagare kontra högskolestudenter när man utgår från
detta synsätt. Finns det inte risk att skapa två grupper, två motpoler, eller att
skapa olika kategorier i stället för att föra samman? Med detta menar jag att
regeringen genom den retorik den för tenderar att sortera in personer i fack.
I det första facket hamnar de som går direkt från gymnasiet till högskola
och i det andra de som läser på folkhögskola innan de kan läsa vidare på
högskola. Det senare facket associeras även med de som har arbetarklassbakgrund och saknar akademisk tradition. På så vis blir de som går vidare
direkt till högskolan underförstått de som kommer från mer välbemedlade
hem med akademisk tradition. Givetvis finns det personer med arbetarklassbakgrund som går vidare till högskolan direkt från gymnasiet och de som
kommer från hem med akademisk tradition som läser på folkhögskola innan
högskolan.
Av associationerna som folkhögskoledeltagarna gjort framkommer att de
saknar associationer kring vad högskolestudier innebär. Här finns istället
associationer om högskolan som mål och högskolan som något som är
svårt. Min uppfattning är därför att glappet som finns mellan folkhögskola
och högskola mycket beror på en osäkerhet av vad högskola är och vad
högskolestudier innebär samt svårigheter att placera in sig själv i bilden som
högskolestudent. Det beror inte enbart på huruvida deltagarna är uppväxta i
ett hem där föräldrarna har högskoleutbildning eller inte, även om det torde
vara lättare om det finns personer i närheten av dem som läst vid högskola
eller universitet. Även i intervjuerna med före detta folkhögskoledeltagare
framkommer att de som haft en vag bild, eller till och med helt saknat bilder
om av vad högskolestudier innebär, har upplevt övergången från folk209
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högskola till högskola jobbigare än de som haft bilder och kunnat sätta in
sig själva i bilden som högskolestudent.
Högskolan har därför en viktig roll i att förmedla bilder (representationer)
av vad högskolestudier innebär till presumtiva studenter för att underlätta
deras övergång. En deltagare i projektet Bryggan berättar vid en fokusgruppsintervju i samband med projektets utvärdering att för henne hade det
varit avgörande att få komma till högskolan och hälsa på. På högskolan
hade hon fått träffa studenter som tidigare läst på folkhögskolan och där var
en person som hon kände igen. Personen i fråga bodde på samma ort som
henne och hon kände till hennes bakgrund och tänkte att ”kan hon så kan
jag” (Andersén 2004).

Fortsatt forskning
I arbetet med avhandlingen har jag ständigt stött på nya intressanta
infallsvinklar som jag hade velat föra fram och arbeta vidare med. Tyvärr
kan en avhandling inte rymma allt. Nedan redovisar jag för några av de
områden jag finner mest intressanta att gå vidare med utifrån de resultat
som framkommit i avhandlingen.
Ett särskilt perspektiv på högre studier?
I min avhandling kommer jag fram till att även om många folkhögskoledeltagare ser högskolan som ett framtida mål så ser många av deltagarna
också högskolan som något som inte är som folkhögskolan. För flera av
folkhögskoledeltagarna innebär den sistnämnda bilden, eller representationen av högskolan som något som inte är som folkhögskolan ett problem
eftersom de i folkhögskolan känner att de hittat rätt efter flera år av
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misslyckade studier i grundskolan och/eller gymnasiet. Då högskolan
upplevs vara en fortsättning på gymnasiet, medan folkhögskolan anses vara
en särskild skolform skild från andra utbildningsinstitutioner, blir högskolan
således något som inte är till för de som läst på folkhögskola. Jag har valt
titeln ”Ett särskilt perspektiv på högre studier?” på min avhandling. Titeln
speglar dels detta särskilda jag nyss beskrivit, det som i folkhögskolekretsar
kallas för folkbildningens särart. Frågetecknet efteråt indikerar att jag är
tveksam över om folkhögskoledeltagarnas perspektiv på högre studier
verkligen skiljer sig från andra grupper. När jag vid olika tillfällen
presenterat avhandlingens resultat har jag mötts av reaktioner från åhörarna
som indikerar att liknande representationer om högskola och universitet
finns hos andra grupper av ungdomar, exempelvis inom den svenska
gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen, men även bland
utländska blivande studenter i till exempel Taiwan och Mexico. Jag skulle
därför tycka det vore intressant att utvidga studien till att även gälla andra
studerandegruppers representationer om högskola och universitet.
Mellan tradition och anpassning
I kapitel åtta presenteras en lång beskrivning över hur folkhögskolans
företrädare

genom

hela

folkhögskolans

historia

förhållit

sig

till

folkhögskolans grundläggande ideal samtidigt som de försökt anpassa sig i
takt med tiden för att säkra folkhögskolans överlevnad. I det empiriska
materialet som redovisats i kapitel åtta framkommer att folkhögskolans
lärare är kluvna i sitt pedagogiska arbete. Samtidigt som de vill förbereda
deltagarna för högre studier och anpassa undervisningen efter deltagarnas
behov så vill de också värna om folkhögskolans särart, vilken oftast inte ses
som förenlig med kompetensgivande studier och betyg. På något sätt verkar
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dock lärarna lyckas att förhålla sig både till traditionen och att anpassa sig.
Det vore intressant att undersöka närmare hur lärarna gör för att lyckas med
att både behålla traditionen och att anpassa sig till det omkringliggande
samhällets nya villkor.
Ett tredje området jag finner intressant att forska vidare om handlar även
det om lärarna. Av kapitel åtta framkommer tydligt att representationer om
folkhögskolans särart används av folkhögskolans företrädare som ett skäl till
att inte anpassa och förändra folkhögskolan. Att tidigare representationer
används som motstånd mot nya är känt inom teorin om sociala
representationer (Glăveneanu, 2009; Howarth, 2004; Voelklein & Howarth,
2005). Det vore intressant att undersöka mer exakt hur detta går till inom
folkhögskolan eftersom folkhögskolan ända sedan mitten av 1800-talet
lyckats upprätthålla sin särskilda roll i förhållande till annan (ut)bildning.

Slutord
I detta avhandlingens sista kapitel har jag diskuterat avhandlingens bidrag.
Jag har diskuterat flera områden där jag ser att min avhandling och dess
resultat kan komma att få betydelse i framtiden. Jag har också lyft fram
några områden som jag skulle vilja belysa ytterligare i framtida forskning.
Att avhandlingen lämnar bidrag till flera områden gör också att den kan
förväntas läsas av personer med skilda bakgrunder och erfarenheter. Olika
läsare kommer att se de olika bidragen som olika viktiga. Några kommer att
lyfta fram de teoretiska bidragen och andra de empiriska. Precis som vissa
menar att folkhögskolan har en särart och andra menar att den inte har det
kommer vissa läsare att mena att det perspektiv folkhögskoledeltagarna har
på högre studier särskiljer sig från andra gruppers perspektiv, medan andra
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kommer mena att det inte gör det. Oavsett hoppas jag att det jag skrivit
lämnar någon form av avtryck och att läsaren känner att denne lärt sig något
nytt och fått med sig något användbart genom att läsa avhandlingen.
Jag har inga förhoppningar om att alla företrädare för folkhögskolan som
läser detta kommer att rusa hem och se över sin verksamhet i syfte att
förändra deltagarnas representationer för att förmå alla folkhögskoledeltagare att fortsätta läsa på högskola eller universitet. Däremot så hoppas
jag att folkhögskolans företrädare, liksom andra läsare som är i kontakt med
potentiellt blivande högskolestudenter tänker över vilka representationer de
själva har om den här gruppen. Jag vill att du som läsare reflekterar över
frågan ”Vilken bild har jag av dessa deltagare eller studenter, och hur ser jag
på dem som potentiella högskolestudenter?” Jag vill också att du funderar
över vilka representationer om högskolan som du överför till dessa
potentiellt blivande högskolestudenter. Det är inte meningen att alla ska
behöva läsa på högskola, men ingen som vill ska behöva hindras på grund
av att de tror att högskolan inte är till för dem.
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English summary
This thesis is divided into five parts. The first part provides an introduction
to the topic and to what is already known in the field. The second part
introduces the theory of social representations, which is the theoretical basis
of the thesis, and subsequently, the purpose of the thesis is defined. The
third part relates to methodological considerations, and the fourth part
presents the thesis results. Finally, in the fifth part, the implications of the
thesis are discussed.

Part I
Chapter one describes how I became interested in examining folk high
school participants'11 images of university. I have worked previously on two
different projects regarding folk high schools, the first of which concerned
the distinctive character of Swedish popular adult education. The second
project related to widening participation and promoting, or increasing, folk
high school participants’ interest in university studies. The question that
arose from these two projects was whether the distinctive character of
Swedish popular adult education and folk high school might result in
participants’ perceiving university studies as something that is “not for
them”.
Chapter two describes the research in this area and what is already known
about the distinctive character of Swedish Folk High School, as well as what

Folk high school participants refers here to participants in the folk high school general
course.
11
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is known about folk high school participants, images of folk high school,
images of university, and about the distinctive character of the Swedish
university known as ”högskolemässighet”. Chapter two also describes what
is known about universities’ efforts to widen participation and about the
transition from folk high school to university.

Part II
Chapter three discusses the theory of social representations. The theory was
founded by Moscovici in the early 1960s, and in the thesis I focus on the
parts of the theory that concern social representations and the
transformation of knowledge (Jodelet, 1991; Jovchelovitch 2007; Marková,
2003; Moscovici, 2008; Purkhart, 1993). According to the theory of social
representations,

folk

high

school

participants’

images,

or

social

representations, of university are created socially and change depending on
experiences of the university that take place in the social environment. The
chapter explains relevant concepts in the theory of social representations,
such as objectification and anchoring (Moscovici, 2008), othering (Gillespie, 2007),
cognitive polyphasia (Gillespie, 2008; Jovchelovitch, 2008; Moscovici, 2008;
Renedo, 2010; Renedo & Jovchelovitch, 2002; 2007; Voelklein & Howarth,
2005; Wagner, Duveen, Verma & Themel, 2000), and resistance (Glăveneanu,
2009; Howarth, 2004; Voelklein & Howarth, 2005). The chapter also deals
with social representations and social identity (Breakwell, 1993; 2001;
Duveen, 1993; 2001; Duveen & Lloyd, 1986; 1990; Howarth, 2002; 2006;
2010b). According to Duveens work on social representations and social
identity, the distinctive character of the Swedish Folk High School acts as a
kind of building block within the process of folk high school identity
formation.
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The fourth chapter specifies the aim of the thesis in terms of the theory of
social representations theory. The thesis aims to investigate folk high school
participants’ social representations of university and their social
representations of studying at university. In addition, the thesis aims to
investigate the origin of these social representations and how they have
developed over time, as well as whether and how these representations have
been affected by other social representations, such as those of the
distinctive character of folk high school. The aim of the thesis can be
divided into three research questions:
1. What social representations do folk high school participants
have of folk high school and of studying at folk high school?
2. What social representations do folk high school participants
have of university and of studying at university?
3. Where do folk high school participants’ social representations of
university and of studying at university come from, and how
have they developed?

Part III
Part three deals with the methodology of the thesis. Chapter five presents
the data collection procedure. The empirical data consists of free
associations (Abric, 1995), interviews, and document studies. To identify
folk high school participants’ social representations of university, 100 folk
high school participants were asked about their associations to the words
folk high school, university college and university. Five years later, 36 of these
participants were again asked about their associations. In addition, nine
former folk high school participants who went on to study at university
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were interviewed about their experiences of folk high school, university and
the transition from folk high school to university. To discover the origin of
the representations and how they developed over time, I conducted a
document study of an important folk high school teacher magazine, Tidskrift
för svenska folkhögskolan [Magazine for the Swedish Folk High School] 19201978, or Folkhögskolan [The Folk High School] 1979-.
Chapter six describes how the empirical data has been analyzed according to
Jovchelovitch’s (2007) five dimensions of who, what, why, how and what for.
This chapter also describes how the result of the analysis is presented in
chapters seven to ten.

Part IV
Part four consists of four chapters containing results. Chapter seven is
about who has the social representations and their social identity as folk high
school participants, as well as what they represent. This chapter answers the
first two questions concerning what social representations folk high school
participants have of folk high school and of studying at folk high school,
and what social representations they have of university and of studying at
university. The results reveal two social representations that folk high
school participants have of folk high school and of themselves as folk high
school participants. The first representation is of folk high school as an
alternative to other forms of education. Also in this representation, folk
high school is perceived as something different and special. The second
representation is of folk high school participants’ being people who have
previously failed in their studies and who need a second chance to earn
credits or better grades in order to get into university. The results also
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identify three representations that folk high school participants have of
university: university as something that is not like folk high school,
university as a (final) step on a ladder, and university as a (final) goal.
Chapter eight presents the results of the analysis of the magazine series that
was carried out in order to discover where the representations come from
and how they have developed. Throughout Swedish folk high school
history, the schools have tried to remain true to two basic ideas: that of
having a distinctive character and that of being something that continuously
adapts to the surrounding community. These two approaches explain why
different social representations of university exist among the participants.
The basic idea of a distinctive character leads to social representations of
folk high school as something different and special, which in turn leads to
representations of university as something that is not like folk high school.
The other idea, i.e., that folk high school must adapt to the surrounding
community, leads to social representations of folk high school as a second
chance and of university as a goal. Together with chapter nine, which
concerns different ways of relating to the representations, chapter eight
answers the third question about the origin of folk high school participants’
social representations of university and of studying at university, and how
these have developed.
Chapter ten discusses the needs the social representations fulfill in society
and the consequences of the representations. Folk high school participants’
social representations of university make the unknown university known;
they help folk high school participants see who “we” are and who “they”
are, that is, they contribute to the creation of an identity as folk high school
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participants. The social representations also instill hope for the future.
Social representations also govern social actions. The way folk high school
participants represent the university can be a determining factor as to
whether or not the participants choose to continue on to university. The
social representations also have consequences, for example, for how folk
high schools and universities work with widening participation.

Part V
Finally, in the last part and the last chapter, I discuss possible consequences
of the thesis. Not only the representations have consequences: the
examination of social representations can have consequences as well. I
believe that by reading this thesis, folk high school teachers and principals,
as well as university teachers, may deepen their insight concerning widening
participation. I also believe that the thesis can provide several interesting
contributions to the theory of social representations and serve as an
inspiration for those who want to use the theory of social representations in
their research.
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Bilaga 1.Tabeller från Statistiska central byrån
I denna bilaga redovisas de tabeller som hänvisas till i kapitel två. De
tabeller som redovisas innehåller samma information som de tabeller som
hämtats från SCBs hemsida (www.scb.se 2010-05-18), men layouten är
omarbetad för att passa i avhandlingens format. Statistiken i tabellerna
bygger på uppgifter från enkät, till elever som avslutat långa kurser i
folkhögskolan, med syfte att belysa studiesituationen på utbildningen, om
den leder till arbete som överensstämmer med inriktningen på utbildningen
och övergången folkhögskola - högskola.
Tabell 1: Personer som avslutade allmän linje i folkhögskolan läsåret 2002/03 efter skäl till utbildning

Procent
47
44
45
29
22
24
9
7
8
10
12
12
60
66
64
6
2
3
7
6
7
22
18
19

Få behörighet till Män
fortsatta studier
Kvinnor
Totalt
Förberedelser för Män
fortsatta studier
Kvinnor
Totalt
Få
en Män
yrkesutbildning
Kvinnor
Totalt
Av
Män
arbetsmarknadsskäl Kvinnor
(svårt att få arbete
Totalt
Av
intresse/för Män
personlig
Kvinnor
utveckling
Totalt
Kursens
Män
anpassning
till Kvinnor
funktionshinder
Totalt
Möjlighet att få bo Män
på internat
Kvinnor
Totalt
Skolans profil
Män
Kvinnor
Totalt
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Antal
33
628
961
203
306
509
65
104
169
74
176
250
420
939
1358
43
26
69
52
88
140
156
249
405

Tabell 2: Personer som avslutade allmän linje i folkhögskolan läsåret 2002/03 efter behörighet till
högskolestudier

Vet ej

Fick behörighet

Fick
behörighet

inte

Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt

Procent

Antal

15
14
14
47
51
50
39
34
36

104
202
306
329
729
1055
272
488
760

Tabell 3: Högskolestudier 2006 bland personer som avslutade allmän linje i folkhögskolan läsåret
2002/03.

Studerat
högskola

på Män
Kvinnor
Totalt
Inte studerat på Män
högskola
Kvinnor
Totalt

Procent

Antal

42
47
45
58
53
55

294
664
958
411
752
1163
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Tabell 4: Sysselsättning 2006 bland personer som avslutade allmän linje i folkhögskolan läsåret 2002/03

Arbete

Arbetslöshet

Arbetsmarknadsåtgärd
Föräldraledighet

Högskolestudier

Övriga
utbildningar
Pension

Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt

Procent
40
40
40
12
11
11
5
1
3
0
5
3
25
29
28
7
5
6
6
4
5
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Antal
281
571
852
82
150
233
35
21
55
0
73
73
177
415
592
52
67
119
39
57
96

Bilaga 2. Kort beskrivning av intervjupersoner.
Jag har sammanlagt intervjuat nio före detta deltagare vid någon av
folkhögskolorna Eslöv, Hjälmared, Långholmen eller Västerberg.


De är mellan 23 och 45 år gamla.



Tre män och sex kvinnor.



Ungefär hälften har familj och barn, resterande lever själva eller med
partner.



De avslutade alla sina studier på allmän kurs vid någon av
ovanstående folkhögskolor vårterminen 2003.



De har fått reda på möjligheten med att läsa på folkhögskola genom
kompisar, studievägledning, lärare på gymnasiet, föräldrar, via nätet
eller sin konfirmation.



Tre har erfarenheter från komvux innan folkhögskolan, tre kommer
direkt från en avslutad gymnasieutbildning, en har inte ens gått
gymnasiet och fem har gått gymnasiet tidigare och arbetet ett tag
innan de bestämt sig för att börja läsa igen. Av dem som gått
gymnasiet har alla utom en läst i Sverige, men ytterligare två har läst
delar av sin gymnasieutbildning utomlands.



En av intervjupersonerna har efter våren 2003 läst en annan
folkhögskolekurs vid en annan folkhögskola innan hon började läsa
på högskolan.



Två läste inte på högskola eller universitet under vårterminen 2006,
av dem hade en avslutat sina studier och en hade studieuppehåll.



Tre personer läser/har läst utan studiefinansiering på grund av sin
ålder eller att de inte får CSN av andra skäl, och har finansierat sina
studier genom att arbeta vid sidan av.
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Samtliga nio intervjupersoner säger sig ha sökt folkhögskolan
åtminstone delvis för att komma vidare till högskola eller universitet,
för vissa har det handlat om att över huvud taget få ett betyg, för
andra om att öka sin konkurrenskraft och komma in på en
utbildning som kräver ett högre antagningsbetyg, ytterligare andra
behövde framförallt bli bättre på svenska då de läst hela eller delar
av gymnasiet i något annat land.



Sju läser på program, en plockar kurser och hoppas kunna
tillgodoräkna

sig

dem

den

dagen

hon

kommer

in

på

juristprogrammet. Av dem som nu läser på program har tre tidigare
läst enstaka kurser en till fyra terminer innan de kom in på det
program de nu läser.


En har läst enstaka kurser i ekonomi och efter det fått jobb, han är
den enda som känner sig färdig med sin utbildning. Av resterande
läser två till socionom, en till dataspelsutvecklare, två till jurist, en
skall bli läkare, en sjuksköterska och en lärare.



Fem av de intervjuade har en eller till och med två föräldrar som läst
vid högskola eller universitet i Sverige eller utomlands.



En har en förälder med doktorsexamen från ett annat land.



Fyra har annan etnisk bakgrund än traditionell svensk.



Endast en av nio kan ibland känna sig missnöjd med sitt år på
folkhögskolan, att det kanske var bortkastat, hon kom in på sin
utbildning hon läser nu via intervjuer.
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Bilaga 3. Intervjuguide


Börja med att be dem berätta lite om sig själva


-

Om deras val att läsa på folkhögskola
när bestämde de sig för att läsa på folkhögskola
vad hade de gjort innan folkhögskolan
vilken bild fick de av folkhögskolan när de först hörde talas om den
hur kom det sig att det blev just den folkhögskolan
vad hade de gjort om de inte läst på folkhögskola


-

När de läste på folkhögskolan
be dem berätta hur det var att läsa på folkhögskola
o hur var lärarna
o hur var lektionerna
o vad kunde de vara med och påverka
o vad fick de lära sig
o vilken bild hade de/fick de av svensk högskola eller universitet


-

Om förberedelserna för högskolestudier
Hur förbereddes de för högskolestudier under tiden på folkhögskolan
Vad av det de lärde sig på folkhögskolan känner de att de har nytta av på högskolan


-

Om universitetsstudierna
När sökte de
Hur kom det sig att det blev just den utbildningen
Hur kom det sig att det blev just den högskolan/det universitetet
Hur är lärarna på universitetet/högskolan (jämfört med på folkhögskolan)
Hur upplever de att de klarar av sina högskolestudier jämfört med andra på som läser
samma utbildning
Vad är svårt
Vad är lätt


-

-

Avslutande frågor
Känner de att de fått ut det de velat av sina studier
o Vad anser de har varit särskilt bra
o Finns det något de skulle vilja förändra
 På folkhögskolan
 På högskolan/universitetet
Vad har de för framtidsmål



Avsluta med att fråga om de har något mer att tillägga.
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Bilaga 4. Artiklar som ingått i analysen
Tidskrift för svenska folkhögskolan 1920-1978. Tidningen utkom under åren
1920-1962 med fyra nummer per år. 1963 började tidningen ges ut med tio
nummer per år. 1969 minskades antalet nummer per år ner till åtta. 1979
bytte tidskriften namn till Folkhögskolan och har sedan dess utkommit med
åtta nummer per år.

Tabell 5: Analyserade artiklar från Tidskrift för svenska folkhögskolan

År
1920

1923

1924

Nr Titel
1
Föreläsning om folkhögskolan
för Lunds studenter
3
Folkhögskolan och dess
lärarekårs frihet i pedagogisk,
organisatoriskt och socialt
hänseende
1
Andra tankar i folkhögskolefrågor
4

Grundtvigs folkhögskoletankar

1

Folkhögskolans plats bland vårt
lands undervisningsanstalter
Folkhögskola – seminarium
Folkbildningssakkunnigas
betänkande
Folkhögskola och
fortsättningsskola
Det stora skolförslaget och
folkhögskolan
Förslaget om en utvidgad
folkhögskoleutbildning
Skolöverstyrelsens utlåtande över
förslaget till utvidgad
folkhögskoleutbildning
En diskussion om Folkhögskolan

2
1926

4

1927

2

1928

3

1929

1

1930

4
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Författare
Red.

Sidor
53-54

David
Jakobsson

127-139

Malin
HolmströmIngers
Johannes
Boëthius
Hjalmar
Heden
Per Stolpe
Karl Hedlund

24-31

Mathias Feuk

267-272

Ali Nordgren

134-149

Karl Hedlund

243-247

Red.

11-27

Red.

336-350

229-241
1-5
125-128
144-155

År
1931

1942

Nr Titel
4
Folkhögskolan inför tidens
växlande företeelser
4
Om betyg i folkhögskolan
1
Tradition och nutidskrav i
folkhögskolearbetet
2
De kvinnliga elevernas utbildning
för inträde vid sjukvården
Folkbildningskurs för studenter
4
Folkhögskolorna och
förberedelsen för
sjuksköterskeutbildning
1
Folkhögskolorna och
förberedelsen för
sjuksköterskeutbildning
3
Om översyn av
folkundervisningsväsendet
1
Folkhögskolan och
sjukvårdsaspiranterna
1
Folkhögskolan och de statliga
utredningarna
3
Obligatorisk folkhögskola
2
Universitet och folkhögskola

1943
1944

4
2
1

1945

1

1933
1935

1936
1937
1938
1940
1941

2
3
4
1946

2

Universitet och folkhögskola
Universitet och folkhögskola
Motioner rörande folkhögskolan i
1944-års riksdag
Folkhögskolan – Socialinstitutet

Folkhögskola – Gymnasium
Folkhögskolan som
utbildningsanstalt
De nya fortsättningskurserna
Bildning och utbildning
Kunskapsbetyg i folkhögskolan
Folkhögskolan och
sjuksköterskeutbildningen
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Författare
Joh. Isaksson

Sidor
247-264

Gertrud Aulén
Johannes
Boëthius
Johannes
Hallbäck
Red.
Red.

298-302
1-11

Karl Hedlund

64-70

Red.

197-216

Justus
Elgeskog
Karl Hedlund

40-42

Red.
Gunnar
Axberger
Solvig Ekman
Red.
Karl Hedlund
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166-168

Otto
Holmdahl,
Ruben
Wagnsson &
Astrid Borelius
T. Åberg
Alf Ahlberg

47-55

Red.
Herbert
Lagerström
Arne Hässler
Hilding Sallnäs

167-175
255-271

158-164
174
339

1-8

342-344
153-154
75-87

82
94-99

304-313
106-108

År
1946

Nr Titel
4
Kurstvång eller lärarfrihet – Om
folkhögskolan och
sjuksköterskeutbildningen
2
Folkhögskolans kris och framtid
4
Den svenska folkhögskolan tradition och nutidsläge I
Den svenska folkhögskolan –
tradition och nutidsläge II

Författare
Arne Hässler

Sidor
318-336

Arne Hässler
Torsten Åberg

105-113
283-290

Allan
Degerman

291-296

1948

2

Arne Runeberg

163-164

1949

3

Per Åsbrink

164

Karl Hedlund

187-194

Josef Wallinder

296-303

Folke Wirén

73-79

Robert Myrdal

196-201

Red.

272-273

Red.
Sven Sundin

196-200
10-15

Helmer
Ternblad
B.M.
Hellerstedt

233-242

Allan
Degerman
Evert
Sverkman
Helmer
Ternblad
Red.

155-159

1947

1950

4

1951

2
3
4

1952
1953

3
1
4

1955

4

1957

2
4

1958

1

Folkhögskola – Folkakademi –
Universitet. Särskilt intresse i
frågan?
Folkhögskola – Folkakademi –
Universitet. Senväckt begåvning
Folkhögskolan och
examensskolorna
Kring Gruntvigs Göteborgstanke
i Sigtuna
Skolöverstyrelsens
folkbildningskonferens
Grundtvigs ”Göteborgstanke”
och universalhistoria. Några
kritiska anteckningar
Referatprotokoll. Diskussion om
folkhögskolan i det nya
skolsamhället
Meddelanden
Betygen i Folkhögskolan. En liten
inventering
Folkhögskolans plats i det
allmänna skolväsendet
Folkhögskolans målsättning och
dagens samhälle. En skola söker
sin väg
Ett efterlängtat dokument
Hampnäsdebatten om
propositionen
Folkhögskolereform – Äntligen!
Betygsfrågan
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227-239

268-275
3-7
83-85

År
1958
1959
1960

1961

Nr Titel
2
Geijersamfundets fjärde
akademiska sommarkurs
2
Reflexioner kring ”Vuxna lär”
1
Folkhögskolan och enhetsskolan
2
Folkhögskolan och
sjuksköterskeutbildningen
Folkhögskolan och enhetsskolan
1
Folkhögskolan och enhetsskolan
Byggnadsfråga i centrum
2
4

1962
1963

1964

3
1
2
4
7

Seminariearbete i folkhögskolan
Folkhögskolans rötter
Proposition om folkbildningen
Framtidens gymnasium och
folkhögskola folkhögskolan
Oro inför framtiden

10

Folkhögskola – Folkuniversitet

2

Skolöverstyrelsen om
folkhögskolan
Folkhögskolan har initiativet
Gymnasiepropositionen om
folkhögskolan
Samarbetskonferens

3
8
9
1965

Hvor kom folkhøjskoletanken
fra?
Folkhögskolans framtid

5
6
7
8
910

Kompetensvärdet
Läraren - en nyckel till
skoldemokratien
Debatt (Folkhögskola med eller
utan tradition)
De vuxna i utbildningssamhället
Åter inför framtiden
Gymnasieutredningen och
folkhögskolan
Universiteten och folkbildningen
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Författare
Red.

Sidor
153

Paul Terning
Red.
Red.

114-116
76
85-102

Björn Sterner
G. Vestlund
Helmer
Söderbäck
Chr. Petersen

154
3-10
11-16

Red. Paul
Terning
Maj Frisch
Paul Terning
Red.
Evert
Sverkman
Inga
Pettersson
Nils Gustav
Rosén
Red.

Särtryck

Red.
P.T.

71-72
190-191

Ingvar
Körberg
Red.
Ingel
Jakobsson
Erik Dahlbäck

222-

Jonas Orring
Red.
Red.

178-180
195-196
202-204

Carl Wangby

205-207

112-129

187
1243-47
95-96
202
285-286
35-

97
131
156

År
1966
1968
1970

1971

1972

1973

Nr Titel
5
Folkhögskolan i den aktuella
situationen
3
Den stora skolans lov
4
En folkhögskola och dess
omgivning
1
Några frågor kring folkhögskola,
behörighetsfrågor och nära
framtid
2
Yrkesutblicken. Hur klarar sig
folkhögskoleeleverna
3
Yrkesutblicken
4
Yrkesutblicken.
Folkhögskolelever bra
förskoleseminarister. Många
sökande till seminarierna
5
Behörighet till fortsatt utbildning
Yrkesutblicken.
Universitetsstudier en kort
orientering
1
Att utbilda lärare för folkhögskola
– något om vägen till nuvarande
situation
Folkhögskolans funktion i vår
tids samhälle
5
Folkhögskolans framtid, PUFF
rapport nr 6.
3
Folkhögskolan och
vuxenutbildningen
6
Funderingar om fortbildning,
särskilt studiedagar
7
Universiteten (Notis)
8
Riksdagedebatt om folkhögskolan
och socialhögskolan
1
Ny folkhögskoleutredning
4

Folkhögskoleutredning
Framtiden igen
Folkhögskolan – försök till
positionsbestämning och
riktningsangivelser
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Författare
Jan Lövenvald

Sidor
104-106

Red.
Ingemar Ingers

73
99-107

Bo Göthberg

29-31

Red.

67

Red.
Elna Hessel

123
149-158

Britta Ericsson
Roger Jönsson

189205-207

Bo Göthberg

3-8

Nils Zandhers

31-33
Särtryck

Gösta
Vestlund
Hans
Hovenberg
Red
Red.

103-105

Ingel
Jakobsson
Red.
Ingel
Jakobsson
Red.

1

245-249
231
387

3
141-142
142-149

År
1973

1974

1975

Nr Titel
4
Högskolan – ett betänkande och
en diskussion
5
Några funderingar om
folkhögskolan och framtiden
1
Folkhögskolornas rätt att ge
allmän behörighet och
vårdskolornas rätt att fodra
särskild behörighet
2
Vuxenpedagogiskt
utvecklingsarbete
8
Kompetensfråga
1
Fyra förslag
SFHLS yttrande till TCO
beträffande
Kompetenskommitténs
betänkande
Folkhögskoleutredningens
yttrande över KKs betänkande
2
Proposition om reformeringen av
högskoleutbildningen
Formell eller reell behörighet
enligt KK
3
Kunskap som ger styrka

4

5

Vad en folkhögskola bör vara
Proposition om vuxenutbildning
Den medstuderande. Förslag till
en lärarroll
Några synpunkter på
folkhögskollärarens förändrade
uppgift
Alternativ skola – alternativa
lärare
Okunnigt och fördomsfullt
Kollegiet – Folkhögskolans
hjärta?
Några problem i folkhögskolan
av idag
Kampsignaler
Nordisk enighet i
vuxenutbildningsfrågor
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Författare
Elna Hessel

Sidor
149-151

Bo Göthberg

198-202

Gunnar
Sundberg

27-31

Olle
Kylhammar
Red.
Red.
Red.

49-50

Red.

25-29

Red.

67-73

Sven
Frostensson
Harald
Vallgårda
Red.
Red.
Johan Norbeck

79

Bengt
Skördeman

188-189

Gudrun Forss

189-193

Harald
Vallgårda
Johan
Nordbeck
Leif Eeg
Olofsson
I Johansson
Elna Hessel

217-218

366-368
1-2
8-16

105
106-107
138-142
182-188

221-223
225-228
235-237
243-244

År
1975

Nr Titel
6
Får en folkhögskola se ut hur
som helst?
Fritidspedagog – fritidsledare en
jämförelse
SVUX slutbetänkande
Distansundervisning vid
universitet och högskolor – en ny
studieväg för vuxna
7
Det minst onda

8
1976

2

4

Folkhögskolan nu
Folkhögskolans studieomdömen
Detta tycker jag om utredningens
förslag
Högskola eller folkhögskola

6

Folkhögskolan

3

1977

Folkbildning och
vuxenpedagogisk forskning
SFHL och folkhögskolans
framtid
Folkhögskoleutredningen

1
2

Förbättra folkhögskoleomdömet
Folkhögskolan och de
kortutbildade
Folkhögskolan
Allmän medborgelig bildning

3

1978

67
2

Slutbetänkandet
Utbildning – fortbildning –
högskola – SÖ
Folkhögskolans omdömen
Folkhögskoleutredningen
sammanfattad
Tankar om folkbildning
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Författare
Harald
Vallgårda
Elsa Sjölander

Sidor
265

Red.
Red.

305
307-309

Harald
Vallgårda
Hans
Hovenberg
Sven
Frostesson
Harald
Vallgårda
Red.
Red.
Jan-Inge
Bengtsson
Harald
Vallgårda
Harald
Vallgårda
Sune Larsson
Red.

313-314

Jan-Erik
Wikström
Ingel
Jakobsson
Harald
Vallgårda
Ingel
Jakobsson
Red.

80-83

Red.

78-79

Bo Scharpling

80-87

275-287

324
347-389
37
41-42
56-58
81-83
113-114
191-202
222-223
23-26

84-87
103
110-112
264-267

År
1978

Nr Titel
4
Hur blev det?
-

Utbildningspolitiskt program för
folkhögskolan

Författare
Ingel
Jakobsson
Red.

Sidor
167-173

Författare
Ingel
Jakobsson
Paul Terning
Red.
Jan-Inge
Bengtsson
Ola Rackner
Nedre
norrlands
distrikt av
SFHL
Red.
Anna-Klara
Arvidsson,
Bo Göthberg
Gunnar
Sundgren
Lars Karlsson
Margret Kihlén
Bo Göthberg
Bo Göthberg
Red.

Sidor
22-35

särtryck

Tabell 6: Analyserade artiklar från Folkhögskolan

År
1979

1980

1981

Nr Titel
1
Den längsta tidskriftsepoken –
Johan Feuks
Tidskriften och sextiotalet
2
Jämföra studieomdömen
3
Välj bort
nomineringsinstrumentet
4
Studieomdömets jämförbarhet
Uttalande angående
studieomdömena och frågan om
dess jämförbarhet
6
2

Studieomdömet
Antagning till högskolan

7

80-talets folkhögskola – kursgård
eller en folkets högskola
Folkhögskolans egna kvotgrupp
Utbildningspolitik inför 80-talet
SÖ om för höga omdömen
Behörighet och omdöme
Utredningen om folkhögskolans
studieomdömen
Omdömet lockbete med giftsmak
Studieomdömesutredningen är
färdig
Omdömessättningen dramatiskt
bättre
Folkhögskollärare mot
centralprov!
Folkhögskollärare för
folkhögskolan

1
7

1982

1
5
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36
56
156-157
202
203

277
66-67
266-269
4-5
6-8
26
30-31
5

Red.
10
Margret Kihlén 10-11
Jan-Inge
12-17
Bengtsson
Dan Öjvind
24-25
Gasstorp
Margret Kihlén 26-27

År
1982
1984

Nr
6
45
67
3
3

Titel
Mer omdöme
Översyn av tillträdesregler till
högskolan
Omdöme eller högskoleprov – en
odesfråga
Tillträdesutredningen
Bildning – folkbildning

1987

5
8

Marknadsanpassa folkhögskolan!
Det gäller livet

1988

5

Mera Yrkesutbildning?
Profilering! Normering av
standardomdömet?
Folkhögskolekommittén har
startat
För en folkets högskola
Något av ett svar till Claes
Fredelius
Ge folkhögskolan resurser till
egen forskning
Folkhögskolans själ är
folkbildningen och inte
marknadsromantikens ”flexibla
utbildningsresurs”
Hög trycket i debatten!
Allmänbildning för folket
Allmän kurs – Ja!
Med ombudsmötet i backspegeln
Profilera de allmänna kurserna

1985
1986

6
8
1989

1

4
5

1990

8
3
5
8

Folkhögskolan och samhället
Identifiera folkhögskolans egen
själ!
Folkhögskoleutredningen – vart
tog demokratin vägen?
Ris och ros till
folkhögskoleutredningen
Rädda folkhögskolan
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Författare
Bo Göthberg
Lars Karlsson

Sidor
41-42
3-4

Anna-Klara
Arvidsson
Lars Karlsson
Bernt
Gustavsson,
Olle
Kylhammar
Yngve Kasimir
Bosse
Bergstedt
Red.

4-6

Kerstin Mustel

3

Claes Fredelius
Anna-Klara
Arvidsson
Kennet Westin

32-33
32-33

Claes Fredelius

25-28

Red.
Urban Lundin
Aron Axelsson
Kerstin Mustel
Herman
Schmid
Kerstin Mustel
Red.

8-11
35-37
37-38
3
40-41

Red.

7-8, 10

Red.

11-13

Red.

23-25

3
4

34
21-22
4-6

14-15

7-15
3-6, 24

År
1991

1992

Nr Titel
1
Fixa forskning fort
SFHL svarar på
folkhögskoleutredningen
2
Olyckligt förslag som måste
stoppas
2
Erkänn folkhögskolans värde för
samhället!
4
Vuxenutbildarcentrum för
skapande och lärande
8

1993

3

1994

2
6
7

1995

2
3

1996

6
4
7

1997

2
5

1998

3

1999

4

2000

6
2

En skola för bildning, men en
folkbildning för utbildning
Svårare för folkhögskoleelever att
komma in på universitet
Folkhögskolan som skolform
hotas
Folkhögskolan som alternativ till
högskolan
Ska vi syssla med studier som ger
behörighet?
Ändra reglerna för elevernas
studieomdömen
-Jaså, du studerar på folkhögskola
Högskolan samarbetar med
folkhögskolan
Inget besked om studieomdömet
Antagningskvot
Högskolan får nya
antagningsregler
Avhoppare söker till folkhögskola
Problemet är att eleverna vill in
på högskola
Folkhögskoleelever missgynnade
Är det fritt fram för vad som
helst?
Här möts högskolan och
folkbildningen
En av sex går högskolekurs
Folkhögskolan fångad i en rävsax
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Författare
Red.
Red.

Sidor
12-14
16-17

Kerstin Mustel

3-4

Kerstin Mustel

11-13

Stellan
BoozonJohansson
Bernt
Gustavsson
Aron Axelsson

14-15,
18

Marie Karlsson
Karin
Lindkvist
Georg
Karlsson
Carina Holm,
Aron Axelsson
Erik Honed
Morten
Valestrand
Red.
Red.
Kerstin Mustel
Birgitta
Tingdal
Birgitta
Tingdal
Red.
Monica
Roselius
Birgitta
Tingdal
Red.
Bernt
Gustavsson

18-21
18-19,
26
26-27,
30
18-19
12-13
13
23
13
14
14
12-13
12-13
16-17
28
12-13
32-33
15
24-25

År
2000

Nr Titel
3
Bara lärarna kan utveckla
folkhögskolan
4
Folkhögskolans egen
utslagsmekanism
Folkbildare med dubbla roller
Folkhögskolans framtid i fokus

2001

6

Kampen för överlevnad

2

Konkurrensen tätnar i bantad
vuxenutbildning
Regeringen halverar
vuxenutbildningen
Omdömet måste vara relativt

3
4
7
2003

1
2

2004

Ska folkbildningen bli ett
varumärke?
Ny minister för folkbildningen

3

Folkbildningen måste förändras –
även om någon blir ledsen
Vem blir ledsen?

2

Svårt möta dagens unga

3

3

Från folkhögskola till
bildningskoncern
Vill ge folkhögskolan rätt att sätta
betyg
Var fjärde student i högskolan tre
år efter folkhögskolan
Det är folkhögskolans lärare som
bär upp dess särart
Vad skiljer allmänna linjer från
vanlig skola?
Klämd mellan ideal och bildning

4

Folkhögskola föreslås få rätt att
bli en del i yrkeshögskola
Allt färre söker till högskola
Fyra av tio gick till högskola

2006

5

2007

7/
8
3

2008

2
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Författare
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Tingdal
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Jan-Inge
Bengtsson
Bernt
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Kristina
Mattsson
Kristina
Mattsson
Monica
Roselius
Kristina
Mattsson
Jan-Inge
Bengtsson
Fredrik
Bjärnesand
Red.

14-16

Staffan
Myrbäck
Lisbeth Beselin

28

Birgitta
Tingdal
Staffan
Myrbäck
Red.
Red.

5-9

12-13
30-31
35-37
4-10
2

15
12-14
4-6
24-26
8
4-7
15-16
12
20

16

20
29
37

År
2008
2009

2010

Nr Titel
7
F-programmet allt populärare
2
Diskrimineras av högskolans
regler
Vi vill slå vakt om
självbestämmandet
5
Olle Schmidt (fp), Hur går
elitklasser ihop med
folkhögskolan
5
Det är folkhögskolans lärare som
bär skolformen
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Författare
Holger Nilén
Eva Ottosson

Sidor
4-7
12-16

Hans- Åke
Höber
Holger Nilén

27-29

Ingela
Zetterberg

2

16-17

Bilaga 5. Hur resultatet presenteras
I följande figur redovisas för hur forskningsfrågor, empiri, analysdimensioner och resultatpresentation hänger samman.
Forskningsfråga
1. Vilka sociala
representationer har
folkhögskoledeltagare av
folkhögskola
och att
studera där?
2. Vilka sociala
representationer har
folkhögskoledeltagare
högskola och
universitet
och om att
studera där?
3. Varifrån
kommer de
sociala
representationer om
högskola och
universitet
och att
studera där
som
deltagarna ger
uttryck för
och hur har
de utvecklats?
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Figur 12: Analys, tolkning och presentation.(Dim. =Dimension, Kap. = resultatkapitel)
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Den första forskningsfrågan är om vilka sociala representationer
folkhögskoledeltagarna har om folkhögskola, och om att studera där rör
Jovchelovitch (2007) dimension vilka. Den andra forskningsfrågan om vilka
sociala representationer folkhögskoledeltagarna har om högskola och
universitet och om att studera där rör Jovchelovitch dimension vad. Båda
dessa frågor besvaras i kapitel sju. Den tredje forskningsfrågan om varifrån
de sociala representationer om högskola och universitet och om att studera
där som deltagarna ger uttryck för kommer ifrån och hur de har utvecklats
rör Jovchelovitch dimensioner orsak och hur. Denna tredje forskningsfråga
besvaras i kapitel åtta och nio. Jovchelovitch femte dimension, orsak, liksom
den sjätte dimensionen jag lagt till i analysen, konsekvenser, är övergripande
svar på alla tre forskningsfrågorna och redovisas i kapitel tio.
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