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Upplägg

1. Röster och samtal
I Röster och samtal möter 
vi olika ungdomsgrupper 
och lyssnar till deras syn på 
samhället och framtiden. 
Vi försöker ta reda på hur 
folkbildningen skulle kunna 
spela en roll i deras liv och 
vad de tycker och tänker 
om studieförbund och 
folkhögskolor idag. 

2. Vägval och vilja
I Vägval och vilja får 
vi en återgivning av en 
heldagsdiskussion där 
Framsynsgruppen samtalar 
kring folkbildningens 
regelverk, förändringar av 
verksamhetsformer, behoven 
av olika ämnesområden  
och element som kanske  
bör tas bort eller läggas till  
i folkbildningen.

3. Utbildning  
och folkbildning
I Utbildning och folkbildning 
redogör vi för två enkät
under sökningar som genom
förts på folkhögskola, samt 
Framsynsgruppens reflek
tioner kring resultaten. 
Enkätundersökningarna 
ger en inblick i elevernas 
bild av folkbildning, samt 
skillnaden mellan folk hög
skolornas verksamhet och 
annan utbildning. Den här 
delen innehåller även en 
djupintervju med elever på  
en folkhögskola.

Folkbildning i förändring är indelad i tre sektioner. Där varje 
sektion i boken inleds med innehållsförteckning, samt en kortare 
beskrivning av det övergripande innehållet. 

Under 2011 och 2012 samarbetar Västra 
Götalands Bildningsförbund och Folk
bild  ningsförbundet i ett projekt vars mål 
är att lyfta fram ungdomar – både som 
deltagare i folkbildningen och som med
arbetare och ledare. Stommen i projektet är 
Framsynsgruppen, bestående av unga med
arbetare från olika studieförbund och folk
högskolor i Västra Götaland. Tillsammans 
har gruppen genomfört fokussamtal, enkät
under sökningar och dialogsamtal med 
olika föreningar, fritidsgårdar och skolor 
för att ta del av tankar och behov från en 
ung målgrupp, som kan hjälpa oss att bygga 
morgon dagens folkbildning. 

Den här boken är en rapport av gruppens 
arbete och kan användas som underlag för 
nästa fas i satsningen – en bred och öppen 
diskussion om folkbildning i förändring.
Folkbildning i förändring har växt fram ur två 
parallella projekt. 

2010 startade Västra Götalands Bildnings
förbund ett framtidsarbete med en ung 
referens  grupp. Tankarna och idéerna från den 
processen har legat till grund för den pågående 
sats ningen. 

I november 2010 lanserade Folkbildnings
förbundet även projektet Folkbildningens idé 

och framtid, med syfte att hitta nya infalls
vinklar för folkbildningen och det som är 
unikt för varje studieförbund. 

I den här boken kan du läsa om Framsyns
gruppens arbete; samtalen med olika 
ungdoms grupper och diskussioner och 
reflektioner kring folkbildningens regelverk 
såväl som framtida utmaningar. Boken läses 
med fördel tillsammans med de material 
som producerats i Folkbildningens idé och 
framtid: Unga Folkbildare Om Framtiden 
och Folkbildningskrönikor. Även dvdfilmen 
Folkbildare 90+ ingår i den här material serien. 
Samtliga produktioner går att beställa från 
Folkbildningsförbundets hemsida. Där finns 
även återgivningar av de lunchseminarier 
som hölls under hösten 2010 och våren 2011, 
där varje studieförbund fick ge sin syn på 
folkbildningens själ och kärna. Beställ material 
på www.studieforbunden.se

Bakgrund



6 7

folkbildning i förändring

vi nu lever i. Men det finns fortfarande behov. 
Kanske är det andra grupper nu som behöver 
folkbildningen mest – grupper som inte är 
organiserade, som inte har en hundraårig folk
rörelsetradition att vila sig mot. Vi måste göra 
folkbildningen synlig för fler. Studieförbunden 
och folkhögskolorna måste vara ett allmänt 
känt verktyg när människor vill förverkliga 
sig själva, ta nästa steg, gå samman, lära och 
förändra. 

Om vi vill vara den kraften – om vi vill spela 
den roll som vi behöver göra – måste vi våga 
granska vår verksamhet, våra organisationer, 
våra strukturer och våra former. Det räcker 
inte att förvalta den apparatur, det system som 
byggts upp när det fria och frivilliga skulle 
mötas och samsas med det statligt finansierade 
och reglerade: För att leva upp till vårt syfte 
måste vi ständigt förändra och förnya. Vi 
måste våga syna oss själva och våra strukturer 
med samma folkbildningsmetoder som vi 
predikar till andra – för hur demokratiska och 
lärande är egentligen folkbildningens egna 
organisationer och institutioner? 

Något håller på att hända. De traditionella 
folkrörelserna tappar mark. Föreningslivet 
tappar medlemmar. Medelåldern i folkhög
skolornas och studieförbundens styrelser och 
medlemsorganisationer är generellt hög (för 

att inte tala om personalens). 
Studieförbundens verksamhet 
med ungdomar är underbe
mannad. Folkhögskolorna har 
svårt att tillgodose nya behov, 
på grund av begränsningar 
och tak. Vårt regelverk är inte 
kompatibelt med nya sätt att 
mötas och interagera. 

Det är hög tid att börja disku
tera en folkbildning i föränd
ring. Och diskussionen ska 
föras på olika nivåer, med olika 
grupper och på nya sätt. Det 
ska inte vara samma personer, 
samma topp styrda process, 
samma dammiga mötes
rum som ska bära ansvaret 
för framtidens folk bild ning. 
Diskussionen måste vara 
bred och djup. Västra Göta lands 
Bildningsförbund har i sitt samarbete med 
Folkbildningsförbundet och sitt initiativ till 
Framsynsgruppen – och utgiv ningen av den 
här boken – bidragit med ett steg mot en 
sådan diskussion. 

Jag hoppas att det blir en fortsättning. 

  Thor Rutgersson
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Förord 

Västra Götalands Bildningsförbund menar  
att det är viktigt att föra en diskussion om 
fram  tidens behov av folkbildning – därför ges 
denna bok ut. I samarbetet med Folk bild
nings   förbundet har fokus varit på de behov 
som finns hos nya målgrupper – och då främst 
hos ungdomar. 

Den här boken har inga definitiva svar på 
de här frågorna, men vi får höra olika röster 
direkt från ungdomarna själva. Förhoppnings
vis blir det början för den diskussion – med 
eftertanke men samtidigt högt i tak – som 
folkbildningen behöver. 

För det är dags nu. Folkbildningen, med de 
tio studieförbunden och landets alla folkhög
skolor, har alla möjligheter och förutsättningar 
att spela en markant roll i den framtida sam
hällsutvecklingen. Med vår övertygelse om det 
demokratiska och livslånga lärandets nödvän
dighet för ett öppet och fritt samhälle är det 
också vi som måste axla kampen mot främ
lingsfientlighet, klassklyftor och utanförskap. 
Med vår infrastruktur och det samhällsstöd 
vi uppbär är det vår roll att skapa delaktighet, 
att garantera tillgänglighet och möjlighet till 
kultur, bildning, lärande och skapande. 

Folkbildningen är född ur människors  
behov. Genom våra folkrörelser skapade vi 
de verktyg och strukturer vi behövde för att 
utvecklas – och utveckla samhället i en mer 
demokratisk riktning. I mångt och mycket har 
folkbildningen varit med och byggt det land 

 X Vad vill morgondagens samhälls bärare 
använda folkbildningen till? 

 X Hur vill de mötas? 
 X Hur ska folkbildningen utformas 
för att vara tillgänglig i en värld av 
subkulturer, segregation och växande 
samhällsklyftor? 

 X Hur gör vi folkbildningen relevant 
i en uppkopplad värld där allting är 
tillgängligt hela tiden och överallt? 

 X Hur utvecklar vi våra 
verksamhetsformer för att möta 
utvecklingen och samtidigt vara en 
garant för att människor inte lämnas 
utanför?

Thor Rutgersson är förfat-
tare, folkbildare och musi-
ker. Han har varit redaktör 
och huvudskribent för ett 
antal böcker om folkbild-
ning, bland annat Unga 
Folkbildare om Framtiden 
och ABF?. Thor skriver även 
skönlit terärt, reportage-
böcker, studiematerial och 
handledningar. Du kan  
läsa mer om Thor på 
www.thorrutgersson.com
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Röster  
& samtal

Röster och samtal
I den här delen av boken möter vi fyra 
ungdomsgrupper från olika bostadsområden 
och orter, med olika bakgrund och med 
olika intressen. Syftet är varken att skapa ett 
statistiskt säkerställt underlag eller att göra 
längre intervjuer med namngivna individer, 
utan istället att ge en inblick, ett ”nedstick”  
i olika verkligheter i Sverige idag. Kanske 
hjälper det oss när vi skapar – och ska förstå  
– framtidens folkbildning, för nya målgrupper 
och behov. 

Vi namnger inte personer eller platser 
i återgivningarna av samtalen. De som 
medverkat har gjort det under förutsättning 
att de får vara anonyma. Syftet med de 
här texterna är inte att fokusera på person, 
utan snarare opinion – det vill säga vilka 
åsikter, attityder och värderingar indikeras av 
samtalen och vad behöver vi följa upp i vårt 
folkbildningsarbete?
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Ungdomarna i det här samtalet är aktiva i en frikyrka och 
deltar i olika verksamheter – både musikutövande och öppen 
verksamhet. De är alla mellan 14 och 15 år och bor på en 
mindre ort med goda förbindelser till en större stad.

 C  – Jag skulle vilja lära mig att spela något 
instrument. Eller kanske dansa …

 F  – Jag skulle vilja spela ännu mer musik!
 A – Jag skulle vilja lära mig mer 

om teknik och motorer. 

Vad hindrar er från att göra de här sakerna?
 E  – När det gäller sport så måste det vara 

på rätt nivå – inte så mycket krav. Jag 
vill spela någon lagsport bara för att 
det är kul, inte för att bli världsbäst.

 C  – Och jag vill spela musik men jag vill 
inte heller bli proffs, jag skulle vilja lära 
mig att spela de låtar jag tycker om.

Finns det andra sammanhang, förutom 
kyrkan, där ni träffar kompisar?
 E  – Vi träffas hemma hos varandra. Det är 

mest kompisar som inte finns här.
 B  – Vi är ju mest här. Det känns olika, jag 

är inte en annan person när jag är med 
andra men det är ändå på ett annat sätt.

 C  – Jag känner mig trygg här, vi kan prata 
om allt och bara vara som vi är.

Vad gör ni när ni är här i kyrkan?
 E  – Vi sitter och snackar, fikar … Ibland spelar 

vi Uno, men nu har det spelet kommit bort.
 B  – Det är ju samma när man är hemma, 

fast då sitter man vid datorn och har 
kontakt via Facebook. Jag kan göra 
andra saker samtidigt. Jag kan titta 

på teve och plugga samtidigt som jag 
snackar med någon på datorn. 

 D  – Datorn är ju på, liksom. Sedan behöver 
man ju inte sitta där hela tiden.

OM SOCIALA MEDIER  
OCH KOMMUNIKATION

Är det mest genom Facebook ni 
kommunicerar med kompisar?
 F  – Vi har ju Facebook allihop.
 D  – Fast alla har ju inte Facebook i mobilen. 

På dagarna blir det mer sms.
 B  – Om det inte är sådant som 

behöver svar direkt så skriver jag 
i någon grupp på Facebook.

 A  – Jag använder en del Skype 
också. Det är gratis.

 C  – Om jag ska ha en fest eller så, då 
bjuder jag in på Facebook. Om jag 
vill träffa en specifik kompis för 
att fika, då skickar jag ett sms.

 E  – Facebook är effektivt, det är lätt 
att nå många på samma gång. 

 B  – Det är ju olika … Om vi vill bjuda in till 
en aktivitet här i kyrkan, exempelvis en 
spelning, då vill vi ju nå fler än bara de 
som finns i våra nätverk på Facebook. 

 E  – Då sätter vi upp affischer och gör 
reklam. Men vi använder Facebook 
också, för att bjuda in de vi känner.

OM FRITID,  
INTRESSEN OCH HOBBYER

Vad gör ni på fritiden?
 A  – Jag gillar att spela gitarr och att 

hålla på med min moped.
 B  – Jag brukar vara med kompisar, här i 

kyrkan. Jag gillar att skriva och måla. 
Ibland bakar vi, det är mysigt. På fre
dagar brukar vi titta på film.

 C  – Jag umgås med kompisar och familj. Jag 
gillar att träna – vara ute och jogga. På 
fredagarna är jag alltid här. Det är en 
speciell känsla att vara här i kyrkan.

 D  – Jag är väldigt intresserad av film, både 
att titta på och att skapa – jag vill gärna 
lära mig mer om att göra film. Jag spelar 
även lite musik – piano och trummor. 

 E  – Jag spelar också piano. Jag gillar 
att fotografera också. Det blir ett 

annat sätt att se på världen – man 
ser mer detaljer på något sätt. 

 F  – Jag gör väldigt mycket på fritiden. För det 
första är jag alltid här på alla aktiviteter 
som kyrkan arrangerar. Sedan spelar jag i 
band, här i kyrkan. Jag spelar bas, gitarr, 
trummor och saxofon. Sedan gillar jag 
att träna friidrott, framför allt stavhopp. 

Hur har ni hittat till just den här kyrkan?
 F  – Våra familjer är aktiva här, i församlingen.
 C  – Vi har känt varandra länge.

Finns det sådant ni skulle vilja göra 
på fritiden, som ni inte gör idag?
 E  – Jag önskar att jag kunde hålla på lite 

mer med sport. Det är svårt att ge sig 
på något nytt när man är 15 år – att 
lära sig en ny sport, det blir alltid 
på så hög nivå, så professionellt. 
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OM IDENTITET OCH BAKGRUND

Känner ni att ni tillhör en viss 
grupp i samhället?
 E  – Jag tillhör flera grupper. Vi här i 

kyrkan är ju en grupp, exempelvis.
 A  – Det är olika.
 B  – Vi går ju i skolan, vi är ”skolungdomar”. 
 F  – Jag vill gärna beteckna mig 

själv som musiker.
 C  – Jag är nog en ”pysslare”, jag gillar 

att hålla på med kreativa saker.
 B  – Jag antar att jag även tillhör 

gruppen ”kristna”, men jag tänker 
inte så mycket på det eftersom alla 
jag känner också är kristna. 

Vad arbetar era föräldrar med?
 A  – Min pappa har ett eget företag 

i elektronikbranschen.
 B  – Min familj är ingenjörer allihop. Mina 

bröder pluggar på universitet.
 C  – Mamma är sjuksköterska, pappa är lärare.
 D  – Pappa är ingenjör, mamma arbetar i vården.
 E  – Min mamma är också ingenjör, 

pappa var mäklare.
 F  – Mamma är musiklärare, pappa arbetar 

med mjukvara i databranschen – men 
båda är faktiskt utbildade ingenjörer!

Är det här en församling för 
ingenjörer och sjuksköterskor?
 ALLA – Skratt.

Vi pratade tidigare om datorer och om mobiler 
med Facebook i, alltså smarta mobiler. Hur 
viktigt är det med ”rätt” prylar, exempelvis 
i skolan? Är det konstigt om någon inte har 
en schyst telefon och rätt märkeskläder?
 D  – Det är väldigt många i skolan 

som har ”smarta telefoner”.
 A  – Det beror på hur man är som person. 

Jag bryr mig inte om vad jag har på 
mig eller vad andra tycker om det.

 B  – Det är olika i olika skolor 
och från klass till klass.

 E  – På min nya skola känner jag att 
det är ganska viktigt. Det finns 
ingen som inte har fina kläder.

 F  – Jag tycker att det känns så – att man 
inte kan ha på sig vad som helst.

 E  – Det är inte så mycket att någon säger något 
rätt ut eller retas om man inte har rätt 
kläder eller rätt mobil, men kanske får man 
lite konstiga blickar – folk tittar snett på en.

 B  – Det snackas bakom ryggen, det är 
skitsnack istället för direkt mobbning. 

 D – Jag tror det är viktigt att vara ärlig mot 
sig själv och stå för den man är. Om 
man ändrar sig efter vad andra tycker, 
då får ju de rätt. Och sedan hittar de 
något annat fel att anmärka på istället. 

Vad är det för typ av information ni får via 
Facebook? Använder skolan eller kyrkan 
sociala medier för att kommunicera? 
Får ni reklam på Facebook?
 E  – Kyrkan skickar många inbjudningar 

och info via Facebook.
 A – Vi har olika grupper för kyrkan. Förr fick 

jag många meddelanden från olika företag 
också, men mindre nu. Jag tror Facebook 
har blockerat sådan reklam på något sätt. 

 C  – Nu är det bara i annonserna.
 E  – Jag får fortfarande inbjudningar till 

helt okända events av människor 
jag knappt känner. Men då är det 
ju från personliga användare. 

 A  – Det är ju spam.
 D  – Det finns företag som erbjuder gratis 

produkter och prylar om man bjuder in alla 
sina vänner till en viss sida eller ett event. 

 A  – Jag kollar på allt jag får på 
Facebook, men det tar tid.

 F  – Det roligaste är att få vänförfrågningar. 
 D  – Det går att blockera olika grejer, som spel 

och sådant. Annars får man så många 
meddelanden från olika applikationer. 

 C  – Om jag inte vet vem avsändaren är, om det 
är någon organisation eller så, då kollar 
jag inte på det. Jag orkar inte, helt enkelt. 

Har alla dator hemma?
 ALLA  – Ja.

Har alla en egen dator hemma?
 B  – Inte jag, fast jag använder den mest, 

så den är nästan som min!
 C  – Det är samma för mig, det är egentligen 

inte min men ingen annan använder den. 
Alla andra i familjen har en egen dator!

Var och hur söker ni information, exempelvis 
om ni vill börja med någon idrott eller om 
ni söker efter någon specifik aktivitet?
 E  – Jag googlar, såklart. Om jag exempelvis 

vill börja spela volleyboll googlar jag på 
volleyboll, plus den ort där jag bor.

 A  – Precis, det är bara att googla. 
 F  – Jag skulle nog kolla med kompisarna 

först, typ om någon känner till en bra 
klubb – om vi nu snackar volleyboll. 
Men oavsett, jag vill gärna veta att 
det är bra, inte bara att det finns. 

 C  – Om jag har en kompis som sysslar 
med det jag är intresserad av, då 
kollar jag med den personen först. 

 E  – Vissa människor skriver ju sådant  
i statusraden på Facebook, typ  
”jag vill börja spela volleyboll, är 
det någon som har något tips?”.
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Har ni hunnit fundera på 
studier efter gymnasiet? 
 E  – Jag har tänkt en del på det. Efter gymnasiet 

vill jag ha ett sabbatsår och resa. Kanske 
behöver jag jobba lite först, för att spara 
ihop pengar. Jag kan också tänka mig att 
jobba utomlands eller plugga i ett annat 
land. Jag vill plugga vidare men jag tror 
att jag kommer behöva en paus först.

Att resa efter gymnasiet, är det 
något ni alla vill göra?
 ALLA  – Ja.
 A  – Jag vill uppleva en annan miljö 

och träffa andra människor. 
 D  – Se andra delar av världen. 
 E  – Det behöver inte vara roligt hela tiden, 

typ som att åka på charter. Det kan 
också vara att se hur andra människor 
har det, och kanske hjälpa till.

 B  – Jag vill gärna göra en insats. 
Kanske volontärarbete. 

Hur vill ni bo i framtiden?
 A  – Jag vill gärna bo vid havet. Min familj 

har båt och jag tycker väldigt mycket 
om att vara på eller vid vatten.

 D  – Jag skulle kunna tänka mig 
en lägenhet, bara.

 B  – Jag vill nog bo i lägenhet 
innan jag bor i hus.

 E  – Precis, det är så mycket man måste 
sköta om när man bor i hus. 

 B  – De flesta av oss bor ju i hus nu. Det 
verkar mysigt med lägenhet.

 C  – Det ska vara på landet, fast nära till stan.
 E  – Hus är mer för ”när man får familj”.

Är det viktigt att någon gång  
i livet få barn och bilda familj?
 ALLA  – Ja.

DEMOKRATI OCH PÅVERKAN

Vad tycker ni saknas där ni bor?
 F  – Ett badhus hade inte varit fel.
 C  – Kanske en park, det hade jag tyckt om.

Känner ni att ni kan påverka olika 
satsningar i kommunen?
 ALLA  – Nej. 
 B  – Hur skulle man göra det? Maila och säga 

att man vill ha ett badhus, eller vad? 
 E  – Det behövs flera som vill ha samma 

sak, då går det kanske att påverka. 
 D  – Jag tycker att det byggs för mycket 

nu här på orten. Det känns som 
om de förstör mycket fin natur. 

 A  – Det krävs väl tillstånd för att bygga?
 B  – Jag tror inte att det går att göra så mycket.
 E  – Hur många skulle lyssna på 

oss tonåringar, liksom?

OM FRAMTIDSDRÖMMAR  
OCH VISIONER

Vad skulle ni vilja arbeta med i framtiden?
 A  – Jag skulle vilja bli rockstjärna … 

Eller ja, om jag får familj kanske 
det inte fungerar så bra, då kan jag 
inte vara så mycket med dem. 

 B  – Jag skulle vilja bli veterinär. Jag gillar djur. 
Men sedan skulle jag vilja ha ett kafé också. 
Dessutom vill jag hinna bo i ett annat land 
och jobba med att hjälpa fattiga människor.

 C – Jag vill nog arbeta med design, typ 
industriell design. Jag är intresserad av 
varför saker och ting ser ut som de gör – och 
av att kombinera utseende och funktion. 

 D  – Jag skulle vilja jobba med film, på något 
sätt. Jag vill vara inblandad i att skapa film, 
på någon nivå – allt från kameraman till 
regissör eller till och med skådespelare. 

 E  – Jag är ganska blank. Jag har börjat 
gymnasiet redan, och pluggar ekonomi. 
Det känns ganska brett, det finns mycket 
jag kan göra med en sådan utbildning. 
Jag kan bli en sådan där tråkig typ som 
sitter på ett kontor. Jag är intresserad 
av media och kreativa grejer, men det 
verkar svårare att försörja sig på. 

 F  – Jag vill bli känd. Kanske kan jag bli 
det inom idrotten eller så kanske det 
kan bli med musiken. Jag vill vara 
med i stora sammanhang – det är 

det som lockar; att kunna göra saker 
som betyder något för människor. 

Är det viktigt att tjäna mycket pengar, 
när ni tänker på framtida yrken?
 B  – Jag skulle inte säga att det är 

viktigt att bli rik men jag vill ju 
kunna klara mig, ekonomiskt. 

 A  – Jag vill kunna köpa bra mat, bo bra och 
även ha lite pengar över till att resa och så. 

 E  – Jag vill kunna ha grejer att längta 
till i livet – typ resor. 

 D  – Jag tycker nästan det är viktigare att få 
jobba med det jag vill – det väger tyngre än 
att tjäna mycket pengar. Men om det inte 
går att leva på att exempelvis göra film – 
som jag vill göra – då skulle jag behöva göra 
andra saker och ha filmen vid sidan om. 

 A – Det är nog viktigt med en balans. Jobbet 
får inte vara tråkigt – det är ju en stor del 
av livet. Samtidigt måste det vara en okej 
lön, så att det går att försörja sig på den.

 B – Vad vi tycker är roligt nu kommer 
nog att ändras när vi blir äldre.

 F – Om jobbet är tråkigt kanske fritiden blir 
roligare men om jobbet är alldeles för roligt 
kanske det inte finns plats kvar för annat. 

 C – Det är viktigt att tjäna tillräckligt 
med pengar för att inte få problem. 
Det är också viktigt att jobbet – och 
hela livet – känns meningsfullt. 
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OM FOLKBILDNING,  
STUDIEFÖRBUND OCH 
FOLKHÖGSKOLOR

Vet ni vad ett studieförbund är?
 D  – Bilda vet jag vad det är, det har 

jag sett på affischer och flyers.
 F  – Vi har väl sådana böcker, från Bilda?
 A  – Är det inte musik, konserter och så?
 F  – Varifrån får Bilda sina pengar? Det 

känns som om de delar ut mycket stöd, 
men var kommer pengarna från?

 D  – Är det typ som Swerock, där kan man ju 
få hjälp med att bilda rollspelsklubb?

Känner ni till något annat studieförbund?
 B  – Kanske … Studiefrämjandet, 

är det ett studieförbund?

Vet ni vad en studiecirkel är?
 B  – En cirkel där man studerar (skratt).

Ordet folkbildning – vad tänker 
ni på när ni hör det ordet?
 D  – Det låter lite mer ”plugga”. 

Är det för vuxna?
 F  – Är det konst – att måla av folk?

Vet ni om ni deltagit i någon 
verksamhet som anordnats av 
studieförbund eller folkhögskolor?
 D  – Bilda hade någon slags dag där man 

kunde prova att spela olika instrument.
 C  – Kan det vara dans?
 F  – Jag gick någonstans när jag spelade saxofon, 

undrar om det var hos ett studieförbund?

Är det något ni vill hälsa studieförbunden 
och folkhögskolorna?
 E  – Det är väl mest att ni inte syns nu. 

Vi vet ju inte vilka möjligheter som 
finns då, eller vad det är som ni 
faktiskt har hjälpt till att skapa.

 D  – Ni behöver synas mer!
 B  – Lite reklam – kanske på teve?
 D  – Det är ju en fantastisk grej, att man 

kan få hjälp att göra saker, att man 
inte behöver känna sig hindrad.

 A  – Vi behöver någon som jobbar på 
kommunen, som tar de besluten.

De som bestämmer i kommunen, 
väljs inte de av invånarna? Det 
har väl med politik att göra?
 D  – Det där med politik är så jobbigt, det är 

svårt att säga ”jag är moderat” eller ”jag är 
socialdemokrat” – som att man håller med 
om allt som de säger. Om jag tycker något i 
en lokal fråga, exempelvis hur byggplanerna 
ser ut, så betyder det ju inte att jag kan 
skriva under på allt ett parti är och står för. 

Vad skulle vara en bra anledning för 
att gå med i ett politiskt parti?
 F  – Det skulle ju vara om man känner 

att man håller med om merparten 
av vad partiet tycker. 

 E  – Men det går ju inte riktigt. Det är 
ju så mycket – vad är oddsen för att 
man skulle hålla med om allt?

 B  – Det verkar så ansträngande att hålla på 
med politik. Det mesta är bra som det 
är. Det finns andra som sköter det.

Men när ni är typ 30-40 år, vem 
ska vara politiker då?
 D  – Förhoppningsvis finns det några 

som är intresserade av det där.
 E  – Men om de inte är bra – om de missköter 

sig – då får väl vi ta tag i det (skratt).

Känner ni att ni kan påverka i skolan?
 E  – Ofta frågar läraren hur vi vill studera, 

men sedan blir det i alla fall som hon 
eller han har tänkt från början. Det 
är bara för syns skull de frågar. 

 D  – I kursplanen står ju ungefär vad vi 
ska lära oss, hur vi ska nå dit. Det är 
väl upp till läraren att utforma?

 B  – Vi har ju elevråd och klassråd och så …
 D  – Ja, och jag är elevskyddsombud. Det är 

som ett skyddsombud på en arbetsplats. 
Jag ska kolla att det är säkert att vistas i 
lokalerna, att det inte stinker i gympasalen 
och så. Om det är allvarliga brister kan jag, 
tillsammans med lärarnas skyddsombud, 
faktiskt stänga hela skolan! Jag har fått 
åka på kurs och lära mig om det där. 

 B  – Jag tycker att vi har bra möjligheter 
att påverka saker i skolan. 

Kan ni påverka här i kyrkan?
 ALLA  – Ja!
 E  – Det är ju vi som är här. Om inte 

vi trivs, då blir det ju inget.
 B  – Vi är med och hittar på aktiviteter, 

det är väldigt öppet. 
 D  – En kyrka, en församling – det är ju vi 

tillsammans. Det blir vad vi gör det till.

Är det viktigt att kunna påverka – 
samhället, föreningen, skolan, kyrkan?
 ALLA  – Ja!
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OM FRITID,  
INTRESSEN OCH HOBBYER

Vad gör ni på fritiden?
 A  – Jag tränar handboll varje dag, det 

blir inte så mycket tid över.
 B  – Det är träning och matcher.
 C  – När jag inte spelar handboll 

så spelar jag fotboll.
 B  – Jag med, jag spelar fotboll både 

i klubb och med kompisar.

Har ni några andra hobbyer än 
sport? Gör ni annat på fritiden?
 A  – Det är mest sport.
 B  – Det är klart, ibland träffar man ju 

kompisar och bara ”hänger”.
 C  – Det är innan träningen.

Har ni kompisar även utanför 
handbollsklubben?
 B  – Det är både och.
 C  – Det är mest folk vi känner från handbollen. 

I skolan träffar vi ju andra kompisar, förstås.

Finns det något annat ni skulle 
vilja göra på fritiden?
 B  – Om jag hade varit bra på något 

annat, så kanske … 

Var träffar ni kompisar innan träningarna?
 A  – Det är hemma hos varandra.
 C  – Eller så spelar vi fotboll utomhus.
 B  – På sommaren kanske vi åker och badar.

Vad gör ni när ni är hemma hos varandra?
 A  – Vi spelar mycket dator och tevespel.
 B  – Det kan vara World Of Warcraft – den 

typen av spel.

OM SOCIALA MEDIER  
OCH KOMMUNIKATION

Hur håller ni kontakten med 
kompisar när ni inte träffas?
 A  – Jag går in på Facebook.
 C  – Jag med.
 B  – Ja, det blir att jag kollar där. Man 

kan kolla via telefonen.

Har ni ”smarta telefoner” allihop?
 ALLA  – Ja.

Har meddelanden på Facebook ersatt sms?
 ALLA – Nej.
 C  – Jag brukar faktiskt ringa kompisar 

när jag vill hitta på något!
 A  – Facebook är mer för att se vad andra 

gör, jag brukar inte skriva meddelanden 
på Facebook via telefonen. Det gör jag 
mer på datorn när jag är hemma. 

 C  – Om jag ska bjuda in till en fest, 
då använder jag Facebook.

 B  – Jag skickar nog sms till alla, också. 

Använder handbollsklubben Facebook?
 C  – Ja, de har skapat en grupp för varje 

lag där de informerar om ändrade 
tider för träningar och så. 

 A  – Alla ser det då. Det plingar till i mobilen.

Har alla dator hemma?
 ALLA  – Ja.

Har alla en egen dator hemma?
 ALLA – Ja. 

Var och hur söker ni information?
 ALLA  – Google. 

Om ni tänker er att er handbollsklubb behöver 
rekrytera fler medlemmar – eller ni kanske har 
en annan verksamhet och ni behöver nå ut till 
människor – vad skulle ni göra för att synas?
 C  – Vi skulle kanske kunna sätta upp 

affischer, i affärer och så.
 A  – Vi skulle kunna köpa 

annonsplats på Facebook. 
 C  – Fast jag brukar aldrig kolla 

reklamen på Facebook.
 A  – Men det kommer ju ändå upp, ibland 

klickar jag på den av misstag. 
 B  – Det ska vara väldigt intressant reklam 

för att jag ska orka klicka mig vidare.

Hur sorterar ni bland inbjudningar, 
vänförfrågningar och information 
på Facebook? 
 A  – Jag kollar inte allt. Ibland kommer 

det inbjudningar till event, från 
företag. Jag brukar strunta i det.

 B  – Ibland kan det vara giveaways, att de 
hundra första som gillar en sida får 

Unga i idrottsrörelsen

Ungdomarna i det här samtalet spelar handboll och tränar varje dag. 
De bor på en mindre ort, nära en större stad.  
De är mellan 15 och 16 år. 
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Finns det motsättningar mellan ungdomar 
som bor på olika ställen i kommunen?
 A  – Det finns, men inte hos oss. Om någon 

skulle hålla på så – och behandla 
människor illa – då skulle vi säga ifrån. 

Har ni kompisar i handbollen som 
kommer från andra länder? 
 B  – Nej, inte i handbollen. 
 C  – Men det är många som spelar fotboll.
 A  – Handboll finns ju inte så mycket utanför 

Europa, kommer man till Sverige kanske 
det inte är det första man gör – att 
börja intressera sig för just handboll.

OM FRAMTIDSDRÖMMAR  
OCH VISIONER

Vad skulle ni vilja arbeta med i framtiden?
 C  – Jag vet inte.
 A  – Jag skulle vilja bli reseledare i något 

annat land. Thailand hade varit grymt.
 B  – Jag har ingen aning. Jag skulle 

kanske vilja leva på handbollen.
 A  – Jag har nog tröttnat lite på handboll, 

det är för mycket press. Vi får 
se hur länge jag fortsätter. 

 C  – Jag håller med, det är så hög nivå hela tiden 
och träning nästan varje dag. Matcherna 
är roliga men vi får nästan ingen tid över. 

Ni går i nian nu och ska välja till 
gymnasiet. Har ni bestämt er?
 C  – Jag har börjat fundera men jag 

har inte bestämt mig än.
 B  – Jag har funderat lite på kombinationen 

handboll och samhälle.
 C  – Jag vill läsa hotell och turism.

Vad vill ni göra efter gymnasiet?
 B  – Jag tror att jag vill göra lumpen, faktiskt.
 C  – Jag har inte kommit så långt i tankarna, än.
 A  – Jag vill nog säsongsarbeta, kanske i Alperna. 

Åka skidor och träffa nya människor 
i ett annat land – det verkar grymt. 

Har ni rest mycket i familjen?
 A  – Ja, vi reser väldigt mycket. 

Ibland kan det som familjen gör påverka. 
Vad arbetar era föräldrar med?
 B  – Dator och bank.
 C  – Min pappa är musiker och min 

mamma arbetar på varuhus.
 A  – Min mamma arbetar med 

teveproduktion och min pappa 
arbetar som trafikledare för tåg.

Har era föräldrar också idrottat mycket?
 C  – Min pappa har varit väldigt aktiv.
 B  – Samma här, pappa sportade mycket förr.
 A  – Min pappa och mamma också. Idag 

spelar de ingen lagsport men de 
tränar väldigt mycket på gym.

gratis headset eller någon annan pryl.
 C  – Det är inte så många som gör det, ändå.
 A  – Det effektivaste, för att jag ska kolla 

upp något, det är om en kompis 
rekommenderar en sida.

 C  – Eller om det är en bra reklamfilm.
 B  – Om många kompisar gillar något blir 

jag ju lite nyfiken på vad det är. 

OM IDENTITET OCH BAKGRUND

Känner ni att ni tillhör en viss 
grupp i samhället?
 B  – Ja, jag tillhör ju ett lag.
 A  – Jag tänker att jag är ”sportare”. 

Det är ju en grupp. 
 C  – Om man tänker i skolan, vilka som 

umgås och så – då är jag ju mest med 
andra som sysslar med sport. 

Är det så i skolan, att ni umgås i grupper 
baserat på vad ni gör på fritiden?
 A  – Ja. De som spelar musik i band, 

de ”hänger” ju med varandra.
 C  – Och de som spelar mycket 

dataspel, de är en grupp.
 B  – Vi ”hänger” mest med andra som sportar. 
 A  – Det är klart – vi träffar ju de andra ibland.

Finns det någon statusskillnad på de här 
grupperna, exempelvis att man är coolare 
om man är med i en viss grupp?
 A  – Nej, det tycker jag inte.
 C  – Jag hänger en del med gruppen 

som spelar mycket tevespel.

Påverkar ”rätt mobil” och ”rätt kläder” 
hur man blir bemött i skolan? 
 C  – Mobiler spelar ingen roll men om 

någon kommer med jättekonstiga 
kläder … Om det är en nära kompis 
så kanske jag säger något …

 B  – Typ, ”det ser för jävligt ut!” 

 A  – Men det händer ju inte.
 C  – Det är klart, man påverkas ju lite av 

vad andra har på sig, det gör man ju. 
 B  – På vår skola är det inte så mycket mobbning 

och sådant. Det är ganska lugnt. 
 A  – Det finns en annan skola också, 

jag vet inte hur det är där.
 C  – Den ligger vid höghusen. 

Vilka är det som går där?
 A  – Det är de som bor i det området. Det 

är många invandrare och så. Det är 
lättare, om man kommer från ett annat 
land, att få lägenhet där – det är ju inte 
lika lätt att komma ny och skaffa sig en 
villa eller ett radhus med en gång. 

 C  – Jag tror det är lite bråkigare där. 
Men det är ändå ganska lugnt.
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Vad skulle få er att engagera er politiskt?
 B  – Det skulle väl vara om det började 

bli väldigt konstiga beslut. Då 
skulle vi väl reagera.

 C  – Det är klart, när jag blir 18 och får 
rösta, då måste jag ju ta reda på mer.

Ska ni rösta när ni blir myndiga?
 ALLA – Ja. 

Känner ni att ni kan påverka i skolan – 
exempelvis hur lektionerna utformas?
 B  – Jag kan det i alla fall.
 C  – Fast sista klassresan kunde vi inte påverka.
 A  – Vi kan prata med en mentor 

om sådant vi vill ha. 
 B  – Det är som en klassföreståndare.
 A  – Förut hade vi ju klassråd också.
 C  – Och elevrådet finns ju …
 B  – Jag tror inte vi har valt någon till 

elevrådet från vår klass det här året. 
 C  – Lärarna brukar fråga hur vi vill lära oss, 

de brukar berätta om målen och sedan 
kan vi välja att göra på olika sätt.

 A  – Jag tycker att det fungerar bra. Ibland 
kan vi välja att jobba med olika grejer, 
som film eller att skriva – men vi ska 
ändå lära oss samma saker i slutänden. 

Får ni vara med och påverka 
i handbollsklubben?
 B  – Inte jättemycket.
 A  – Nej. 
 C  – Det är ju en förening, det finns 

ju en styrelse och så.
 A  – Om det är exempelvis en tränare som 

vi inte tycker är bra, då kan vi ju säga 
till – så får klubben ta tag i det. 

Ni är medlemmar i föreningen, 
får ni vara med och rösta?
 A  – Inte vad jag vet.
 B  – Det har jag aldrig gjort, i alla fall.
 C  – Jag vet inte hur det där fungerar. 

Är det viktigt att kunna påverka i 
samhället, i skolan eller i klubben 
– eller är det bra som det är?
 A  – Det är ganska bra som det är.
 B  – Ja. 
 A  – Det är klart, det hade varit kul att 

kunna spela handboll mer för att det är 
kul, att inte behöva satsa så mycket. 

Om jag säger ”demokrati” – vad 
förknippar ni med det ordet?
 C  – Att alla ska ha rätt att rösta, typ. 
 B  – Ja, precis.
 C  – Att vi har val och så. 

Har ni några långtgående tankar 
om hur ni vill bo? Familj? 
 A  – Det är klart att man vill ha ett 

stort hus – och en snygg fru!
 C  – Det är inte riktigt sådant jag går och 

funderar på nu, men det är klart 
att jag vill ha barn någon gång.

 B  – Ja, längre fram i livet.

DEMOKRATI OCH PÅVERKAN

Bor ni här i närområdet allihop?
ALL A  – Ja.

Finns det något ni tycker saknas här? 
Fotbollsplan? Elljusspår? Något ni 
behöver som inte finns idag?
 A  – Alla sådana grejer finns redan.
 C  – Vi har till och med en fotbollsplan med 

plastgräs – det går att spela när som helst!

Om de här sakerna inte hade funnits, hur 
skulle ni göra om ni ville att de skulle byggas?
 B  – Vi skulle kanske skriva massor 

av brev till kommunen?
 A  – Jag tror man behöver vara många 

för att kunna påverka.
 C  – Man måste samla alla som tycker likadant, 

alla som skulle vilja ha de där grejerna. 
 B  – Jag tror brev väger tyngre än mail eller 

Facebook om man ska övertyga kommunen. 

 C  – Ja, riktiga brev visar att man är 
engagerad på ett annat sätt.

 A  – Men man skulle kunna använda 
Facebook för att få folk att skriva brev.

Vilka bestämmer över den här 
typen av satsningar – vad som ska 
byggas eller inte byggas?
 A  – Ja, det är väl kommunen.

Vilka bestämmer över kommunen?
 B  – Regeringen?
 C  – Det är väl människor som är 

valda att bestämma.
 B  – Man behöver väl tillhöra något 

parti för att bli vald?

Är ni intresserade av politik?
 ALLA  – Nej.
 B  – Det är massa gubbar som styr och ställer.
 C  – När det var val senast – då hade vi val i 

skolan också. Då fick vi veta lite om de 
olika partierna. Vi diskuterade olika frågor 
och kollade vad de olika partierna ville göra.

 A  – Men politik … Det är inget 
jag vill syssla med.
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OM FRITID,  
INTRESSEN OCH HOBBYER

Hur ofta är ni på fritidsgården?
 A  – Ungefär tre gånger i veckan. 
 B  – Samma här.
 C  – Jag kommer två gånger i veckan. 

Vad gör ni när ni är på fritidsgården?
 A  – Vi spelar pingis och tevespel. 

Sitter vid datorerna. 
 B  – Ibland bakar vi, det tycker jag är roligt. 
 C  – Vi spelar kort ganska ofta. 
 A  – Det är fritt, vi får göra vad vi vill. Det 

är inte bestämt att vi måste spela pingis 
en viss dag, eller så. Vi bestämmer 
tillsammans. Det är ofta samma 
människor här, vi känner varandra. 

Vad gör ni annars på fritiden?
 A  – Jag spelar mycket fotboll på gården, 

hemma. Jag ser en del på film också. 
Ibland åker jag till min kusin. Han bor i 
ett annat område. Det är ganska nära.

 C  – Efter skolan brukar jag träffa kompisar. 
Ibland spelar vi fotboll, ibland går vi hit, 
till fritidsgården. Ibland hälsar vi på hos 
släktingar. De bor också här. Vi träffas när 
det är sport på teve. Vi tittar tillsammans. 

 B  – Jag umgås med kompisar. Vi 
brukar cykla. Ibland går vi till 
shoppingcentrumet och tittar i butiker.

Har ni några hobbyer? 
 C  – Jag satsar på skolan, det är viktigast för 

mig. Jag spelar fotboll också, inte bara med 
kompisar – jag spelar i en klubb. Men det 
är inte det jag satsar på. Skolan går först.

 B  – Det är mest det vi gör här, på 
fritidsgården. Spela pingis, exempelvis. 

 A  – Det är samma för mig. 

Är det viktigt? 
 ALLA  – Ja. 

OM FOLKBILDNING,  
STUDIEFÖRBUND OCH 
FOLKHÖGSKOLOR

Vet ni vad ett studieförbund är? 
 ALLA  – Nej.

Känner ni till någon av de här 
organisationerna: ABF, Sensus, 
Bilda, Ibn Rushd, Kulturens, 
Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan?
 A  – Studiefrämjandet har jag sett 

någonstans. Det låter bekant.
 B  – Vuxenskolan, är det samma som Komvux?

Vet ni vad en studiecirkel är?
 C  – Musik, kan väl vara det?  

Om man spelar i band? 

Ordet ”folkbildning”, vad tänker 
ni på när ni hör det ordet?
 B  – Att utbilda folket kanske ... 

Jag vet faktiskt inte. 

Unga på fritidsgård

Ungdomarna i det här samtalet deltar i den öppna  
verksamheten på en fritidsgård i en förort till en större stad.  
De är mellan 13 och 15 år. 
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 A  – Vi är ju med i den gruppen. Det 
kommer ett meddelande då.

 B  – Det är bra.

Har ni dator hemma? 
 ALLA  – Ja.

Har ni en egen dator hemma?
 A  – Vi har en bärbar, en liten.
 B  – Vi har bara en dator.
 C  – Vi har två, men bara nätverk för den 

ena. Det är okej, man tröttnar efter en 
stund. Då kan brorsan göra sina grejer.

Låt säga att ni skulle vilja börja med en ny 
aktivitet, som Zumba – hur gör ni för att 
hitta ställen där man kan lära sig det?
 A  – Man googlar det. Typ Zumba + kurs. 
 C  – Det finns på Eniro också, eller hitta.se. 

Sedan kan man få tips i skolan eller här 
på fritidsgården. För några år sedan 
ville jag gå med i en pingisklubb. Då 
fick jag info av personalen här.

 B  – Ja, personalen kan hjälpa oss 
att kolla upp sådant. 

Om ni vill sprida något, eller göra 
reklam – vi säger att ni ska arrangera en 
fotbollsturnering – hur skulle ni göra då?
 C  – Man kan kopiera upp lappar och klistra 

upp i affären eller i svalar och så.
 B  – Ja, precis.

 C  – Eller så kan man skriva på Facebook. Då 
kan de som är intresserade kontakta oss. 

 A  – Jag tror på Facebook.
 C  – Facebook är stort. Inte bara 

här – i hela världen.

Finns det något ni skulle vilja göra 
på fritiden som ni inte gör idag?
 C  – Jag önskar att idrottshallen var öppen 

mer. När fritidsgården är stängd finns 
inget att göra. Det hade varit bra om man 
kunde vara i idrottshallen på helgerna.

 B  – På lördagar och söndagar brukar jag 
alltid ha tråkigt. Det blir mest att jag 
sitter framför datorn eller teven.

 A  – Ja, precis. 
 B  – Jag skulle vilja dansa Zumba! 

Det tycker jag verkar roligt.

Vad hindrar er från att göra annat på fritiden? 
Ni nämnde att idrottshallen inte är öppen 
så ofta – finns det annat som påverkar?
 C  – Det finns inget här.
 B  – Jag vet inte vad man ska göra 

om man vill börja dansa.
 C  – Det är bara fritidsgården. Det är allt vi har.
 A  – Inne i centrum finns mer saker att 

göra. Här finns nästan ingenting.

OM SOCIALA MEDIER  
OCH KOMMUNIKATION

Har ni egna mobiler allihop?
 ALLA  – Ja.

Hur kommunicerar ni med era 
kompisar, när ni inte träffas?
 C  – Vi snackar på Facebook.
 A  – Ja, och så skickar vi sms.

Kan ni surfa med era mobiler?
 ALLA  – Ja.

Om ni vill fråga kompisarna om de 
vill hitta på något, hur gör ni då?
 C  – Vi har grupper på Facebook. Man kan 

skriva där om man vill umgås. Om det 
är något större, typ en fest – då kan man 
lägga upp ett event, så kan folk anmäla sig. 

 A  – Då ser man det på mobilen. Man kolllar 
ju hela tiden, förutom på lektionerna 
i skolan. Då får vi inte surfa.

 B  – De har till och med tagit bort Wifi 
 på skolan. Om man ska surfa 
behöver man pengar på telefonen.

Har fritidsgården en sida på Facebook?
 C  – Ja. Det är väldigt bra. Ibland skriver de 

där om det är stängt, om personalen 
är sjuk eller så. Då vet man det 
och behöver inte gå i onödan. 
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det inte blir bråk – hjälper ungdomar, typ.
 B  – Mina föräldrar är också skilda. Mamma går 

i skolan. Pappa är busschaufför inne i stan. 

Jag frågar därför att ibland påverkar det 
föräldrarna gör – det påverkar det man 
själv vill göra. Ibland vill man göra samma 
sak som mamma eller pappa och ibland 
vill man absolut göra något helt annat.
 C  – Ja! När jag var liten var jag alltid i köket 

och tittade på när mina föräldrar lagade 
mat. Jag har alltid varit intresserad av 
det, på något sätt. Nu lagar jag mycket 
mat själv. Ibland lagar jag åt kompisar. 
De tycker att min mat är god!

 B  – Det är samma för mig. Jag är alltid med 
mamma när hon bakar – och ställer 
jättemånga frågor. Då lär jag mig!

Finns det någon marknad eller 
så, här i området, där ni skulle 
kunna sälja det ni bakar?
 A  – Inte här. Det finns på andra ställen.
 C  – Kanske när det är torgdag – en gång 

varje år är det massor av tält och grejer 
på torget. Där skulle man kunna sälja. 

Hur och var skulle ni vilja bo i framtiden?
 C  – När jag har skaffat jobb, när jag har blivit 

äldre – då ska jag ha ett stort hus. Då 
skulle jag kunna ta dit hela min familj. 

 B  – När jag blir stor skulle jag vilja ha en villa. 

Det ska vara någonstans där barn känner 
sig trygga. Jag vill ha lyckliga barn. Och 
min mamma skulle kunna flytta in också. 

 C  – Men innan, när man studerar och så – då 
är det bättre med en etta inne i stan. 

 A  – Ja, kanske. Jag har inga 
tankar på sådant där.

DEMOKRATI OCH PÅVERKAN

Finns det något ni tycker 
saknas här i området?
 A  – Som sagt, det finns inget här.
 C  – Det är idrottshallen. Den 

borde vara öppen mer.
 B  – Det blir roligare då, om man 

kan göra saker tillsammans. 

Hur ska man göra om man skulle 
vilja påverka sådant, exempelvis att 
få fler öppettider i idrottshallen?
 C  – Man behöver vara många 

som tycker likadant. 
 A  – Man kan inte bara vara en eller två.
 B  – Men det är ju många som 

frågar efter fler aktiviteter!

Vilka bestämmer över den här typen av frågor 
– hur ofta något ska vara öppet och så?
 B  – Det är skolan och fritidsgården?
 A  – Det är skolans chef.

OM IDENTITET OCH BAKGRUND

Känner ni att ni tillhör en viss 
grupp i samhället?
 C  – Jag tänker på kriminella gäng. Jag 

är inte med i någon sådan grupp. 
Jag håller mig borta från sådant.

 A  – Om man ”hänger” i grupp – det 
blir trubbel. Det är bättre att vara 
själv. Med grupper blir det bråk. 
Folk har knivar och grejer. 

 B  – Jag har ingen grupp. Jag förstår 
inte frågan, tror jag.

Vad tänker ni när jag säger ”grupp”? 
 C  – Häromkring tänker vi nog på gäng och 

bråk. Det är mycket sådant här. Jag försöker 
hålla mig undan. Jag och mina vänner – 
vi spelar fotboll eller ”hänger” här. Vi är 
inte i grupp på torget eller drar runt.

OM FRAMTIDSDRÖMMAR  
OCH VISIONER

Vad skulle ni vilja arbeta med i framtiden?
 B  – Jag vill ha ett eget kafé och sälja olika bullar 

och kakor och så. Det ska ligga inne i stan.
 A  – Jag vet inte vad jag vill. Jag vet 

att jag inte vill bli städare. 
 C  – Jag vill ha en restaurang – med buffé 

och frukost på morgonen. Den ska också 
ligga inne i stan. Jag gillar att laga mat. 
Jag praoar på en restaurang just nu.

 B  – Och jag gillar att baka. Jag skulle 
vilja gå en kurs och lära mig mer.

Ni går på högstadiet nu. Har ni funderat 
på vad ni ska välja på gymnasiet?
 A  – Det är så långt kvar.
 B  – Ja, för mig med.
 C  – Jag ska gå samhälle. Jag vet att det 

finns skolor speciellt för restaurang 
och så – men jag tänker att samhälle 
är bredare. Det är en bra bas.

Vad arbetar era föräldrar med? 
 C  – Min pappa jobbade på en restaurang 

när han var yngre. Nu arbetar han 
som personlig assistent. Mamma 
pluggar på vuxenutbildning.

 A  – Min pappa och mamma är skilda. Vi bor 
hos mamma. Min bror jobbar. Han är lots. 
Han går runt på kvällarna och ser till så att 



30 31

folkbildning i förändring

Rö
st

eR
 &

 s
am

ta
l

Rö
st

eR
 &

 s
am

ta
l

tjejgrupp och killgrupp där vi kan 
prata om vad vi vill ha och sådant.

Är det viktigt att kunna påverka i samhället, 
i skolan eller på fritidsgården?
 A  – Det är tillräckligt som det är. 
 B  – Ja. 
 C  – Jag tycker det är viktigt.

Är ni intresserade av politik och 
vad som händer i samhället? 
 C  – Ja. Jag läser Metro varje dag.
 A  – Jag kollar på datorn. Aftonbladet och så.
 B  – Jag kollar på det där programmet på 

teve – Efterlyst. Jag kollar om det är folk 
som våldtar tjejer, vilka områden de är i 
och så. Nu när det börjar bli mörkt, på 
hösten, tycker jag det är jobbigt att gå hem 
från fritidsgården. Om jag ser en man 
och en kvinna gå tillsammans blir jag 
lugnare, då kan jag gå med dem. Annars 
är jag rädd, jag tänker ”vad ska hända?”. 

Är det farligt att gå själv på 
kvällen, här i området?
 A  – Det är mycket droger. Det finns gäng 

som har pistoler och sådant. Alkohol. 
 C  – Det är arbetslösa ungdomar, 

som har hoppat av skolan.

OM FOLKBILDNING,  
STUDIEFÖRBUND  
OCH FOLKHÖGSKOLOR

Vet ni vad ett studieförbund är? 
 ALLA – Nej.

Känner ni till någon av de här 
organisationerna: ABF, Sensus, 
Bilda, Ibn Rushd, Kulturens, 
Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan?
 A  – Bilda – är det utbildning för 

vuxna som söker jobb?

Vet ni vad en studiecirkel är?
 C  – En cirkel där man kan få studier.  

Man sätter sig och talar om studier.
 B  – Det är på helger?
 A  – Det är studier för människor 

som är på samma nivå? 

Ordet ”folkbildning” – vad tänker 
ni när ni hör det ordet?
 B  – Utbildning.
 C  – Människor berättar om sina 

idéer och bildar något.
 B  – Människor ska vara trygga tillsammans, 

man ska respektera varandra. 

 C  – Eller – det är kommunen?

Vilka bestämmer över kommunen?
 A  – Regeringen.
 C  – Det är politiker. De har kommit till 

skolan, olika partier, och berättat.

Känner ni att ni kan påverka i skolan?
 C  – Vi har haft elevråd och klassråd. Nu har 

vi inte det. Det har varit kris i skolan. 
 A  – De tog bort det för alla klasser.
 B  – Vi pratar ju fortfarande med läraren 

om vad vi tycker och så.
 C  – Jag var med i elevrådet förut. De 

säger att det ska starta igen. Men 
det har varit tufft, massor av lärare 
fick sluta. Det fanns inte tid.

 B  – Ja, förra året fick lärarna sluta, flera stycken.
 A  – Det är skit. Dessutom lägger de ner en hel 

skola – en annan, som ligger i närheten. 
Ska alla de eleverna börja hos oss nu då? 

 C  – Det kommer behövas fler lärare då.

Hur är stämningen på skolan?
 B  – I min klass pratar vi mycket om 

mobbning. Vi får fylla i papper om 
hur vi mår, om vi känner oss trygga 
och om vi har vänner på rasterna.

 C  – I min klass är det ingen som 
känner sig mobbad.

 A  – Vi hjälper varandra.
 C  – Det kan hända, om en ny elev börjar, att 

den eleven blir retad för sina kläder och 
så. Men det går över efter ett tag. Och i 
de högre klasserna har vi det inte så.

 B  – Det blir bättre efter några år.
 A  – Man får lära sig att komma överens. 

Det kommer nya människor hela tiden. 
Det är folk från alla möjliga länder. 
Det kommer folk för det är krig i 
deras länder. I mitt land var det så. 

 B  – Vi kom för sju år sedan.
 C  – Alla kommer hit, till förorten. Det är 

naturligt. Man vill bo där man har kusiner 
eller familj eller i alla fall landsmän.

 B  – Det är lättare, för mamma, att bo 
här. Det är lättare med språket.

 A  – I skolan har vi tre eller fyra svenskar. 
Vi andra kommer från olika länder.

 B  – Är det verkligen tre? Jag trodde det bara 
var två. Lärarna är förstås från Sverige.

 C  – Jag önskar det var fler svenskar i skolan. 
Det kommer bli intressant på gymnasiet, 
att lära känna elever från Sverige. 

 A  – Alla är lika mycket värda, ändå. 
Det spelar ingen roll.

 C  – Ja, sköter man bara skolan så kan man få ett 
jobb sedan. Men man behöver utbildning.

Här på fritidsgården får ni göra 
vad ni vill, säger ni – får ni också 
vara med och bestämma exempelvis 
vad som ska köpas in och så?
 C  – Jag tror vi har olika grupper, typ 
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Umgås ni mest med personer från föreningen?
 A  – Jag har andra kompisar också. Det kan vara 

skönt, det blir som en paus från den ”aktiva” 
delen. Det kan bli lite stressigt ibland. 

 B  – Precis. När vi träffas med fotbollen – 
det är inte bara fotboll. Vi snackar om 
hur det var förut, i vårt gamla land. 
Jag får energi av det. Jag får vara ”en 
annan del av mig själv”, på något sätt. 

OM SOCIALA MEDIER  
OCH KOMMUNIKATION

Hur söker ni information, om ni exempelvis vill 
hitta något om en aktivitet ni är nyfikna på? 
 A  – Det är Google som gäller. Internet.
 C  – Jag skulle höra med kompisarna. 
 B  – Jag kollar nog digitalt först. 

Om ni vill stämma träff med 
kompisar, hur gör ni då? 
 C  – Det är mycket Facebook som gäller 

nu, faktiskt. Sms ger inte lika mycket, 
det är inte samma flöde, liksom. 

 B  – Jag känner i och för sig att när jag chattat 
med någon på Facebook, då behöver jag 
inte träffa den personen i verkligheten på ett 
tag. Då har vi redan umgåtts, på något sätt. 

 A  – Jag gillar inte att skicka sms. Det 
tar för lång tid. Det går snabbare på 
Facebook – eller att faktiskt ringa upp. 

Har ni konton på Facebook allihop?
 ALLA  – Ja.

Har ni dator hemma?
 ALLA  – Ja.

Har ni egen dator hemma?
 ALLA  – Ja.

Väljer ni vilka vänner ni bara 
träffar på Facebook och vilka ni 
också vill träffa i verkligheten?
 A  – Riktigt nära vänner vill jag 

alltid träffa i verkligheten.
 C  – En del personer vill jag bara hålla kontakten 

med, det kan vara bra för det jag gör i 
föreningen eller så – men jag kanske inte 
nödvändigtvis vill träffa dem i verkligheten.

 B  – Efter ett tag har man så många vänner 
på Facebook att det blir lite opersonligt, 
jag måste hela tiden fråga ”vem är du?”.

Hur kommunicerar ni föreningens aktiviteter? 
Affischer? Flyers? Sociala medier?
 A  – Affischer kan man alltid ha, men 

ett event på Facebook ger mer – det 
är ju där vi ”hänger”, liksom. Då 
kommer kompisarna se det. En affisch 
är lättare att rycka på axlarna åt.

 B  – Affischer går man bara förbi. Facebook 
är säkrare. Om jag bjuder in en kompis 
kommer han eller hon att läsa vad som 

OM FRITID OCH ENGAGEMANG

Vad gör ni på er fritid?
 A  – Just nu är det mycket plugg. Sedan är det 

föreningen, med möten och aktiviteter.
 B  – Vi har möten i föreningen varannan dag, 

nästan. Det blir inte så mycket fritid över. 
Jag hinner kanske spela lite fotboll.

Har ni andra hobbyer eller 
intressen, förutom föreningen?
 A  – Jag har sysslat med teater, men inte längre.
 B  – Jag spelar ju en del fotboll, som sagt, 

men det är på gården hemma. Det är inte 
organiserat. Annars är det mest datorn, 
har jag inget annat att göra sitter jag och 
söker information. Jag gör egna hemsidor 
och filmer, bland annat till föreningen. 

Finns det något mer ni skulle 
vilja göra på fritiden? 
 C  – Jag skulle vilja aktivera mig 

politiskt. Jag har inte tid.
 B  – Jag har tidsbrist hela tiden. Jag känner 

stress inför varje aktivitet jag gör. 

Förutom föreningen, var träffar 
ni kompisar? Var umgås ni?
 A  – Det är mycket hemma hos varandra.
 B  – Vi träffas på gården, där vi bor. Vi 

spelar fotboll på gräsmattan utanför 
höghusen. Vi planerar inte. Det är alltid 
någon där som jag kan spela med. Det 
är inte samma personer som finns i 
föreningen – det är personer jag bara 
träffar i det sammanhanget. För det 
mesta är det landsmän, alltså personer 
som kommer från samma land som jag. 

 C  – Runt skolan finns en del kaféer där vi 
kan fika, där brukar vi ”hänga” ibland.

Unga muslimer

Ungdomarna vi möter i det här samtalet är aktiva i en förening för 
unga muslimer. De är mellan 16 och 18 år.  
De bor i en förort till en större stad.
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bilden eller rubriken. Om jag inte fångas 
direkt, då öppnar jag inte meddelandet. 

OM IDENTITET OCH BAKGRUND

Känner ni att ni tillhör en viss 
grupp i samhället?
 A  – Ja och nej. Jag kan inte säga att jag är svensk 

för det känns inte som om människor 
accepterar mig som svensk, men samtidigt 
har jag aldrig bott i mitt ursprungsland. Jag 
skulle mer säga att jag inte får tillhöra någon 
grupp alls. Jag vet inte riktigt vem jag är …

 B  – Jag bodde i mitt ursprungsland i många 
år. Jag har min bakgrund där. Idag kan jag 
inte identifiera mig som svensk, men jag 
känner också att jag alltmer tappar min 
identitet från hemlandet – och jag vet inte 
om någon av grupperna skulle acceptera 
mig helt och fullt, utifrån den jag är idag. 
Jag känner att jag har hamnat lite i mitten.

Ni gick direkt till land och ursprung på 
den frågan, man skulle kunna tänka sig 
att man också svarar utifrån intresse eller 
vad man pluggar och så vidare. Tycker ni 
att det är begränsande, att ni alltid måste 
vara ”invandrare” eller ”från ett annat 
land”, istället för vad som helst annat?
 A  – Ingen frågar mig om jag spelar fotboll 

eller om jag simmar. De frågar varifrån 

jag kommer, vad jag äter, vad jag har för 
religion. När jag började på en ny skola 
frågade lärarna mig om mina föräldrar 
hade tvingat mig att bära slöja. Det 
kändes kränkande. Innan jag tog på mig 
slöjan var det lite mer öppet. Nu blir jag 
direkt förknippad med något främmande, 
något som de flesta inte känner till. 
Slöjan är ju mitt val, men det har med 
religion att göra och inte nödvändigtvis 
bakgrund, alltså var man kommer ifrån. 

 B  – Även om man försöker identifiera sig 
utifrån något annat så blir det sekundärt. 
Hemma, i skolan, på arbetsmarknaden – 
min kultur, mitt ursprung kommer 
alltid vara det som syns först. Människor 
kommer alltid att undra över min 
bakgrund. Jag skulle någon gång önska 
att människor accepterade mig som 
svensk, som en del av majoriteten. 
En person från Finland kan uppnå 
det, när språket och kulturen har satt 
sig, men jag kommer aldrig att nå dit 
eftersom jag ser ut på ett annat sätt. 

Hur är det med prylar, kläder och så? Hur 
stor roll spelar det för status och tillhörighet, 
exempelvis i skolan eller där ni bor?
 C  – Det är klart att det påverkar. Jag vill inte 

tänka så själv och kanske spelar det mer roll 
när man är yngre – men självklart märks det 
i skolan, märkeskläder och mobiler och så.

händer. Jag kan också se vilka som kommer 
och de inbjudna kan kolla om andra 
kompisar tänker gå. Det kan också påverka. 

 C  – I föreningen ordnar vi en speciell temadag, 
varje månad. Det är föreläsningar och 
aktiviteter som är öppna för allmänheten. 
Nu sist hade vi en dag som handlade 
om att minska fördomar mellan olika 
grupper i samhället. Vi gjorde reklam 
både på Facebook och genom att sätta 
up affischer här i området. Jag tror 
att det var en bra kombination. 

 B  – Men när vi har simning, som vi kör 
varannan vecka – det är ingenting vi 
måste göra reklam för. Det är något 
som sprids när vi träffas i föreningen. 

Finns det inte en risk att människor säger 
att de ska komma på ett event – men 
sedan kommer de inte i verkligheten?
 A  – Det beror lite på vad det är för typ av 

arrangemang. Säger folk att de ska  
komma på exempelvis en demonstration 
för något ändamål, då gör de oftast det. 
Är det något som kostar pengar däremot, 
kan det hända att många ångrar sig. 

 B  – Det kan vara bra ändå, även om folk inte 
kommer. Det är en tillfredsställelse i sig att 
många har sett det man gör på Facebook. 

När ni kommunicerar med 
medlemmarna – använder ni mest 
sociala medier? Brev? Utskick?
 B  – Det är en kombination, men det som 

fungerar allra bäst är faktiskt när vi pratar 
med varandra. Vi träffas ju så ofta.

 C  – Medlemmarna berättar för sina föräldrar 
och så vidare, det sker per automatik.

Nu har även många äldre skaffat 
Facebook – och även organisationer 
och företag. Hur känner ni inför det?
 A  – Jag brukar säga, typ till min farmor och 

så, att det kanske är bra om hon inte 
gillar och kommenterar precis allt jag 
gör. Det kan vara lite påfrestande. 

 C  – Grejen med Internet, och speciellt med 
Facebook … Företag och organisationer 
tror att de kan nå ungdomar där – men 
det som väger tyngst är rekommendationer 
från kompisar. Det är inte samma sak 
som när ett företag har en annons eller 
om jag får ett meddelande från en 
organisation. Då hamnar det längst ner i 
högen. Man får så många meddelanden 
och inbjudningar hela tiden. 

 A  – Om en kompis skickar något till mig, 
då vet jag att det redan har passerat ett 
urval, det känns mer relevant. Om jag får 
ett meddelande från en organisation som 
jag inte känner till – då måste det vara 
något annat som tilltalar mig, exempelvis 
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 A  – Jag vill bli psykolog. Eller arkeolog! 
Jag gillar samhälle och historia. Men 
föreningslivet kommer i första hand, det 
kommer liksom innan skolan på något sätt. 

Psykolog eller arkeolog? Orden 
liknar varandra men annars ser 
jag ingen självklar koppling?
 B  – Det är kanske att man gräver …
 A  – Ha, ha, ja precis! Antingen gräver man i 

en person eller så gräver man i jorden.

Vad arbetar era föräldrar med? 
Vad har de studerat?
 A  – Mina föräldrar är lärare.
 B  – Det är samma för mig, de 

jobbar på högskola.
 C  – Min pappa är också lärare, 

mamma är hemma nu. 

Påverkar era föräldrars arbeten och 
studier era val och ambitioner? 
 A  – Absolut! Jag tror inte att jag skulle ha 

funderat på att plugga vidare om jag 
inte hade den traditionen hemifrån. 

 C  – Det är lite av en familjetradition. Det 
blir pinsamt annars, när alla andra 
i släkten har bra utbildningar. 

Är det samma för alla medlemmar 
i föreningen? Är alla lika inriktade 
på långa utbildningar?
 A  – Det är olika. Vi har många  

medlemmar från förorten …  
Det är inte alla som tänker så, där.

Vad är det som särskiljer 
ungdomar från förorten?
 B  – Det är en kultur där man inte 

riktigt vågar drömma. 
 A  – Det finns folk i förorten som aldrig 

har varit i centrum. De känner inte att 
staden är deras plattform. Det är lite 
som att man fortfarande väntar på att 
få återvända till hemlandet. Man lever 
i ett vakuum. Det blir samma sak för 
barnen. Det blir inte lika självklart 
att ta för sig och ha ambitioner. 

 C  – När jag kom till Sverige fick jag höra – av 
vuxna och människor som varit här längre – 
att jag aldrig skulle kunna bli något här. De 
sa att jag skulle bli kvar i sfiundervisningen 
i flera år. För att ta sig ur det måste man 
tro på sig själv, men det kan vara svårt 
när man hela tiden får höra motsatsen. 

Om det blir precis som ni vill, hur 
ser era liv ut om 10 eller 20 år?
 B  – Jag hoppas att jag har en bra 

utbildning i ryggen då, ett bra jobb 
… Familj … Ett eget hus.

 A  – Om hela klassen har märkeskläder, då 
känner man sig pressad att också ha 
den typen av kläder. Det kanske inte 
är någon som säger något rakt ut, men 
jag skulle känna mig utanför om jag 
handlade mina kläder på second hand. 

 B  – Det är olika på olika skolor och olika orter. 
Om det är ett område med många rika 
familjer, då blir det mer märkeskläder. 

 C  – I fattigare områden kanske det bara 
är ett par som har råd med de dyraste 
kläderna, men då kanske andra ser upp 
till dem. De blir som förebilder. 

 B  – Det kan vara tvärtom också. Det kan se 
konstigt ut om man har snobbiga kläder. 
Det kan bli som en provokation. 

 A  – Jag tycker att alla försöker se ut som att de 
har pengar. Människor strävar efter det. 

Hur är det med sociala koder – måste ni ändra 
hur ni är och agerar i olika sammanhang? 
Är det samma attityder och jargong i 
föreningen som i skolan eller hemma?
 B  – Det är klart att jag inte är på samma sätt 

i moskén som när jag spelar fotboll på 
gården. Det är samma sak med kläder, 
jag vill se vårdad ut när jag är i moskén. 

 A  – Till familjen kan jag säga saker som jag inte 
kan säga till mina kompisar, och tvärtom.

 C  – Det är normalt. Jag pratar inte på 
samma sätt med lärare som när jag 
pratar med kompisar. Jag anpassar mig 

automatiskt till olika sammanhang. Det 
hade varit jobbigt om det inte var så.

 A  – Det kan vara olika i olika kompisgrupper 
också. Här i föreningen är det på ett 
visst sätt, och vi pratar om ganska 
djupa saker. Man känner människor 
på olika nivåer och det påverkar 
hur intima samtal man kan ha.

 B  – I föreningen har jag en ledarroll.  
Ibland kan det bli problem, om jag 
känner personer i andra sammanhang, 
där vi kanske skojar med varandra och 
så … De kan försöka ta med sig det 
hit – men här vill jag vara allvarlig. 

OM FRAMTIDSDRÖMMAR  
OCH VISIONER

Vad vill ni arbeta med i framtiden? 
Vad tänker ni om utbildning?
 B  – Jag är intresserad av att programmera – och 

datorer. Det vill jag jobba med. På fritiden 
vill jag fortsätta vara aktiv i föreningslivet. 
Jag vill ge av min tid till sådant jag tror på.

 C  – Jag har inte bott här tillräckligt länge för att 
skaffa de betyg jag behöver för att gå vidare. 
Språket spelar in även i andra ämnen.  
Det påverkar hur man kan uttrycka sig  
och hur mycket av litteraturen och böckerna 
man kan förstå. Det blir en mycket 
längre väg för mig, att nå dit jag vill. 
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 B  – Människor har fördomar om varandra, 
de tror inte alltid på samarbete. Det 
är lättare att vara arg – att förstöra.

 A  – Vi måste försöka förstå varför ungdomar 
begår brott och bränner bilar och 
sådant. Det kan vara frustration för att 
de inte får jobb eller rätt utbildning. 
Det gäller att skapa plattformar 
för dem där de kan utvecklas. 

 B  – Det finns många konflikter mellan 
människorna som bor här, mellan olika 
grupper. Det kan vara status, mellan 
de som kommit hit nyligen och de som 
har varit här längre – i Sverige alltså. 
Ibland är det konflikter som hänger kvar 
från de länder man kommer ifrån. 

Är den här typen av frågor sådant 
som ni vill engagera er i?
 B  – Om man inte förstår varandra kan 

man inte heller förändra något.
 A  – Jag är redan engagerad, jag vill 

förbättra livet i förorterna.
 B  – Många låtsas att det inte finns problem 

här, man tittar liksom bort.
 C  – Föreningslivet borde arbeta mer med 

de här frågorna. Vi gör temadagar och 
aktiviteter men sedan händer ingenting. 
Det är viktigare att arbeta långsiktigt, så att 
människor växer och börjar tro på sig själva.

 B  – Studiecirklar och folkbildning måste 
gå mer på djupet. Det får inte bli för 

ytligt. Samtidigt måste aktiviteterna 
anpassas för olika grupper och kulturer. 

 C  – Vi kan ju, med föreningen, samla olika 
grupper i mer neutrala aktiviteter som 
exempelvis simning. Då kan olika 
grupper mötas. Vi tycker det är viktigt 
med mångfald. Vi vill även jobba mot 
droger och våld. Det viktigaste är att 
bli av med fördomarna, att människor 
får lära känna varandra. Svenskar, olika 
invandrargrupper – vi måste göra saker 
tillsammans. Vi är alla olika individer, 
vi är lika och olika på samma gång. 

 A  – Det är för mycket grupperingar. 
Vi måste arbeta mot det.

 B  – Det är ingenting man kan ändra på 
några dagar. Det handlar om ett ständigt 
pågående arbete. Föreningarnas sätt att 
arbeta måste förändras. Vi har konst, musik 
och kultur – men vi når inte alla. Vi måste 
få människor att söka sig till oss med det 
som de själva vill göra. Föreningslivet 
och folkbildningen har inget facit på 
vad människor vill. Vi måste lyssna. 

Hur är det i skolan, hur mycket kan ni 
påverka er utbildning på gymnasiet?
 C  – Skolan och lärarna – de bestämmer 

när och hur vi kan påverka. 
 

 A  – Jag vill inte dö utan att ha lämnat något 
… Jag vill göra något för mänskligheten. 
Jag vill lämna ett avtryck, något som 
människor kommer ihåg mig för.

 C  – Jag vill vara med och förändra 
saker och ting, jag vill påverka 
och förbättra samhället.

Många ungdomar vill ut och resa – se 
världen. Är det något ni drömmer om?
 B  – För mig är det viktigare med familj. Men 

jag bestämmer inte mitt öde. Jag kan 
planera och försöka, men i slutänden 
får jag ta det som det kommer.

 C  – Utbildning är det viktigaste, det är en 
bra garanti för att få det bra i livet. 

 A  – Jag vill ha utbildningen klar – och 
kanske ett bra jobb. Men sedan vill 
jag som sagt lämna avtryck. Kanske 
vill jag göra det innan jag får barn. 
Det kan vara svårare sedan, när man 
har familj. Jag vill känna att jag har 
gjort något med mitt liv, förändrat 
världen lite. Jag vill hjälpa förtryckta 
människor, eller motverka rasismen 
eller skapa mer tolerans för muslimer. 
Jag vill påverka med det jag gör!

DEMOKRATI OCH PÅVERKAN 

Vad borde man satsa mer på 
i era närområden?
 A  – För mig känns bostadsområdet som 

en plats jag åker till för att sova, för 
att vila. Jag brukar inte ”hänga” där 
på fritiden. Jag bor inte här, utan 
i ett villaområde längre bort. Jag 
åker hit, där föreningen har sina 
lokaler, för att träffa människor. 

 C  – Jag bor inte heller här. Där jag bor finns 
många ungdomsgårdar och aktiviteter.

 B  – Jag bor här i området. Jag har allt 
jag behöver, men jag känner att 
det är svårt att påverka. Det som 
fattas är demokrati och politik.

 C  – På Facebook finns olika grupper, typ 
”vi som vill ha en bandyplan”.

 A  – Jag har varit politiskt aktiv förut. Det 
är svårt att få kommunen att lyssna om 
man inte är organiserad på något sätt. 

 B  – Man måste försöka hitta människor 
som vill samma sak, sedan kan man 
kontakta kommunen med ett förslag.

Ni är föreningsaktiva, och vet att det 
går att påverka. Tror ni människor som 
bor här känner att de kan påverka, 
eller har de en annan bild?
 C  – Ungdomar orkar inte – de vågar 

inte ta steget och göra saker. 
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Kan studiecirkeln kännas begränsande, 
med reglerna och så?
 C  – Jag tycker att reglerna är ganska självklara.
 A  – De behövs, för att få struktur.
 B  – Det är inte så jobbigt. Det är en bra form. 
 C  – Jag kan tycka att det är lite 

begränsande, med åldersgränsen. 
Det är synd när människor inte kan 
vara med på grund av regler. 

Vad tänker ni på när jag säger folkbildning?
 B  – Att lära sig nya saker tillsammans.
 A  – Jag tänker på aktiviteter som kan nå 

människor. Saker som förenar.

Är det någon skillnad på 
utbildning och folkbildning? 
 A  – Utbildning är mer ”det man gör i skolan”.
 C  – Folkbildning är kulturellt också.
 B  – Folkbildning är inte lika formellt.

Finns det andra sammanhang, 
förutom föreningen, där ni kommit 
i kontakt med folkbildning – med 
studieförbund eller folkhögskolor?
 C  – Vi har gått på en del 

föreläsningar och forum.
 A  – Det är mest inom föreningslivet som jag har 

kommit i kontakt med det, på olika sätt.
 B  – Kan det vara simning? Jag har 

ju simmat på olika ställen.

Vad vill ni hälsa studieförbunden och 
folkhögskolorna i deras framtidsarbete?
 C  – Jag tycker att studieförbunden borde 

samarbeta mer. Det finns tillräckligt 
mycket att göra – det kommer räcka till 
alla. Men exempelvis i förorten finns många 
stora utmaningar. Med gemensamma 
resurser kan man få mer att hända.

 B  – Aktiviteterna måste anpassas till 
människors behov och olika grupper, 
det är det viktigaste. Studieförbunden 
borde bjuda in till ”årsmöte” i förorten 
och ta reda på vad människor behöver 
och vill göra. Folkbildningen måste 
tala samma språk som människorna 
man vill nå med verksamheten.

 A  – Det krävs olika sätt att kommunicera, om 
man vill nå alla grupper i ett samhälle. 
Vissa når man på Internet, andra måste 
man kanske söka upp fysiskt, genom 
att finnas på plats där människor bor. 

 C  – Om folkbildningen syns i förorten, 
då kommer människor att bli nyfikna 
och komma med sina drömmar. 

 A  – Om jag tycker att en lärare är 
mindre bra – då kanske jag vill 
säga till om det, men jag vågar 
inte. Det kan påverka betyget. 

 B  – Elevernas påverkan är begränsad, det 
handlar mer om skolresor och nöjen 
än om den faktiska utbildningen. 

Är ni aktiva i elevråd och klassråd?
 A  – Jag har varit det.
 C  – Det är lite för mycket fester och den 

typen av aktiviteter. Jag vill ha en 
dialog med lärarna. Jag vill kunna 
ta upp problem och svårigheter, 
men det känns som om lärarna 
håller varandra om ryggen – de 
vill inte ta i sådana frågor.

Är det viktigt att kunna påverka i skolan, 
i föreningen, i sitt bostadsområde?
 C  – Jag tror att det är viktigt att bli tagen på 

allvar, att det vi säger betyder något. 
 A  – Vi ska kunna säga ifrån när vi tycker 

något är fel. Det är en rättighet – men 
det vet inte alla. Vi borde få gå en kurs, 
i skolan, där vi får information om 
våra rättigheter. Även lärarna borde 
få mer information om sådant.

OM FOLKBILDNING,  
STUDIEFÖRBUND OCH 
FOLKHÖGSKOLOR

I föreningen har ni ett samarbete 
med ett studieförbund. Hur många 
studieförbund känner ni till? 
 B  – Jag känner till Ibn Rushd, ABF och Sensus.
 A  – Det är de jag kan också.
 C  – Jag har fått en genomgång en gång, 

om alla studieförbund. Om jag hör 
namnen så minns jag dem.

Bedriver ni verksamhet i studiecirkel?
 C  – Inte ännu, men vi planerar för det.

Vad tänker ni på för typ av verksamhet, 
när jag säger studiecirkel?
 A  – Jag tänker på en grupp människor 

som gör något tillsammans, som 
delar ett intresse på något sätt.

 C  – Man måste vara tolv år? Och 
minst tre personer?
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Vägval och vilja

För inte så länge sedan lanserade Folkbild
nings rådet samtalsunderlaget Folkbildningens 
vägval och vilja. Materialet användes under 2011 
för att diskutera folkbildningens framtida roll 
och togs fram på initiativ av folkbildningens 
intresseorganisationer. 

Framsynsgruppen använde Vägval och vilja 
som underlag för en heldagsdiskussion om 
folkbildningens framtid och författade sedan  
ett dokument med sina idéer och förslag. 

I den här boken presenteras Framsynsgruppens 
reflektioner fristående från Vägval och vilja.

För att läsa mer om Vägval och vilja och ta 
del av fler slutsatser och tankar, besök Folk bild
ningsrådets hemsida: www.folkbildning.se 

Läs mer om framsynsgruppen i Bakgrund,  
på sidan 4.

Den här delen av boken baseras på en rapport  
av Disa Jagurdzija, Anna-Pia Högberg och  
Thor Rutgersson.

Vägval  
& vilja
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blir att den verksamhet som är mest bidragsgrundande prioriteras på bekostnad av 
satsningar som är svårare att genomföra, men som skulle kunna ge bättre resultat för 
bland annat integration och möten mellan olika grupper.

Andra delar av vårt bidragssystem spelar också in, eftersom det är mer lönsamt att 
”räkna invandrare” i en viss verksamhet (för att få förstärkningsbidrag) än det är att 
skapa nya projekt som manar till möten. Fokus borde ligga på att öppna fler lokala 
kontor och filialer i förorten, där människor finns.

Det finns en oroväckande tystnad inom folkbildningen – vi vågar helt enkelt inte 
adressera problematiken kring främlingsfientlighet. Samtidigt blir vårt samhälle allt 
mer segregerat och samhällsklyftorna syns i var man bor, vad man arbetar med och 
vad man tjänar. 

I förorten växer frustrationen och många människor, framför allt ungdomar, 
känner sig maktlösa inför framtiden. Den här frustrationen kan kanaliseras till 
aktivism, engagemang och förändringskraft, men utan rätt verktyg och möjligheter 
kan resultatet även bli skadegörelse, vandalism och kriminalitet. På andra sidan 
av detta spektrum kan tystnaden i de här frågorna leda till att man lyssnar till och 
följer de enda som vågar ta i frågan – och i dagsläget är det grupper som Sverige
demokraterna som hörs mest. Vi tror att mycket av den här problematiken, både hos 
”stökiga ungdomar i förorten” och ”ungdomar som söker sig till rasistiska grupper” 
handlar om just maktlöshet – man känner helt enkelt att man inte kan påverka sin 
situation eller sin framtid. Här bär folkbildningen ett oerhört stort ansvar. Våra 
olika organisationer bildades därför att människor sökte kunskap och verktyg för 
att växa och ta makten över sina liv genom demokratiska processer tillsammans 
med andra. Samma behov finns även idag hos olika grupper i vårt samhälle. Det är 
folkbildningen som måste kliva in och ta ansvar för de här frågorna och bidra med 
kunskaper om hur man kan påverka i sitt närområde, i samhället och i sitt eget liv.

Vi föreslår en kampanj som heter just Påverka! och som pågår även mellan valen för 
att höja kunskapen om och viljan att påverka samhället. 

Maktlöshet leder till motsättningar medan kunskap ger makt och ett mer 
jämställt samhälle!

Framsynsgruppens tankar om folkbildningens roll  
för ökad integration och ett mer jämställt samhälle

Folkbildning i ett  
mångkulturellt samhälle

Folkbildningen har i uppdrag att skapa möjligheter till kunskap och utveckling för 
nya svenskar, att skapa mötesplatser och verksamhet som bidrar till interkulturell 
dialog – folkbildningen ska fungera som ett stöd för olika etniska föreningar. 

Många studieförbund och folkhögskolor samarbetar idag med invandrar 
föreningar1 och hjälper dessa att bevara olika traditioner och idéarv. Vi upplever 
det dock som problematiskt att den här typen av verksamhet ibland förväxlas med 
integrationsarbete. Uppdraget att skapa interkulturella mötesplatser är något som 
ofta glöms bort eller ”bakas in” i stödet till det etniska föreningslivet. Vi tror att 
folkbildningen behöver skapa plattformar där olika kulturer kan mötas. Vi bör 
skapa långsiktiga lösningar för dialog, utan att dessa insatser känns påtvingade eller 
konceptuella. Vi tror att det bästa sättet att göra detta är att aktivera föreningslivet, 
fritidsgårdar, öppna verksamheter och kulturlivet i bostadsområden – i olika former 
av rådslag där man gemensamt driver frågor eller får ansvar för gemensamma lokaler 
eller resurser. 

Genom att delegera ansvar till föreningslivet skapas per automatik nya möten mellan 
olika grupper och det blir tydligt att man har gemensamma intressen – kanske kan 
detta även leda till nya typer av samarbeten och projekt. Vi tror att studieförbunden 
och folkhögskolorna har stora möjligheter att spela en viktig roll i integrationsfrågan 
men att vi i dagsläget är mer fokuserade på ”timjakt” och på att ”konkurrera med 
varandra” – om verksamheten i exempelvis miljonprogramsområden. Resultatet 

1  En benämning vi för övrigt tycker är olycklig då den uppmuntrar generalisering.
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Framsynsgruppens syn på kulturverksamheten  
inom studieförbunden

Folkbildning och kultur

Det finns ett stort intresse för att delta i studieförbundens kulturverksamhet. År 
2009 stod de estetiska ämnena för 49 % av studieförbundens cirkelverksamhet. 
Under samma år genomfördes 310 900 kulturarrangemang. Vi kan konstatera att 
studieförbunden bidrar till att öka kulturintresset i samhället!

Men …

Vår kulturverksamhet når inte alla. Ett exempel på detta, som ofta används i 
diskussioner, är att de med kortare utbildningsbakgrund besöker våra kultur
arrangemang i mycket mindre utsträckning än de med längre formella utbildningar. 
Redan i folkbildningens tidigare framtidsarbete, Folkbildningens Framsyn, uppmärk
sammades problemet och vi enades då om att ”folkbildningen bör arbeta bredare för 
att engagera olika och fler grupper i samhället”. Nu undrar vi om folkbildningen har 
lyckats med den här målsättningen … Det finns fortfarande grupper som hamnar i 
skymundan – beroende på hur vi väljer att analysera statistiken. 

Vår analys börjar i studieförbundens rock och popverksamhet, en verksamhet 
som utvecklats snabbt de senaste 30 åren. I den här verksamheten dominerar 
pojkar/män och det pågår en ständig diskussion om hur vi kan öka antalet flickor/
kvinnor bland deltagare och ledare, samt varför fördelningen ser ut som den gör. 
Undersökningar visar att lika många flickor som pojkar är intresserade av musik 
och i de kommunala musikskolorna finns ofta fler kvinnliga deltagare – men 
ändå verkar steget långt till studieförbundens replokaler och scener. I mångt och 
mycket speglar den här problematiken liknande scenarion i andra estetiska ämnen. 
Teaterverksamheten domineras av flickor/kvinnor, liksom danscirklar och litterära 

 X En intern satsning inom folkbildnings
världen där vi samlas för att diskutera 
de mål och kärnvärden vi har gemen
samt. Vi behöver plattformar för att 
mötas i nya konstellationer och disku
t era vårt grundläggande uppdrag och 
vad vi kan göra tillsammans. Det är 
viktigt att olika aktörer inom folk
bildningen har olika ingångspunkter, 
olika huvudmän och olika sätt att se på 
folkbildning, men i de fall där vi har 
samma mål kan samarbete gynna fler  
– och vi kan göra mer tillsammans!

 X De olika förstärkningsbidragen bör  
riktas om för att skapa förutsättningar 
för att öppna fler lokala kontor och  
filialer i mångkulturella områden. Vi 
vill ge folkhögskolorna bättre möjlig
heter att forma mötesplatser utanför 
”moder skolan”. Vi måste finnas där 
behoven finns och det måste vara lätt 
att få kontakt med studieförbunden 
och folkhögskolorna. Med olika språk
barriärer och kulturella skillnader blir 
vägen till samarbete ibland alldeles för 
lång – vi måste finnas på plats, lokalt, 
för att möta människor i deras vardag. 

 X Folkhögskolorna och studieförbunden 
kan stå värd för lokala ”interkulturella 
frukostmöten”, där olika organisationer 
bjuds in att delta och diskutera hur vi 
tillsammans kan skapa möjligheter för 
integration och delaktighet.

 X Initiera kampanjen Påverka! – en 
kampanj där alla studieförbund och 
folkhögskolor tillsammans hjälps åt 
att sprida kunskap kring hur man kan 
påverka sitt närområde, sin skola, sin 
förening, samhället i stort eller ”bara” 
sitt eget liv. Vilka rättigheter har man? 
Vilka skyldig heter? Hur kan man sam
arbeta med andra kring olika frågor? 

 X Inför val bör studieförbunden och 
folkhögskolorna få extra medel för att 
arbeta med frågor kring kunskap och 
information för att få fler att intressera 
sig för valprocessen. 

Konkreta förslag för framtiden
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som visar att det helt enkelt inte är realistiskt att vara med i all planering och allt 
genomförande av verksamhet eftersom tiden inte räcker till. 

Vi är överens om att stödet från studieförbunden till musikcirklar allt för ofta 
består av endast ekonomisk ersättning, för exempelvis lokaler och utrustning. I vissa 
fall har det utvecklats en form av ”kohandel” mellan studieförbunden. Det ”raggas” 
verksamhet med hjälp av erbjudanden om olika typer av kostnadsersättning. 

Ska studieförbundens roll verkligen förminskas till att enbart vara bidragsgivare? 
Har den pedagogiska rollen fått mindre betydelse? Är vi inte längre intresserade av 

musikgrupper, annat än som ”lättförtjänta timmar”?

De musikansvariga på studieförbunden är engagerade och passionerade 
folkbildare. Problemet är att de inte hinner göra allt som de skulle vilja – 
musikverksamheten har vuxit men bemanningen har inte utökats i samma 
takt. Det finns helt enkelt inte möjlighet för personalen att vara insatt i 
varje grupps utveckling och folkbildning – även om viljan att vara delaktig 
självklart finns.

Varför är det då så här? Fler timmar ger, på sikt, mer statsbidrag som borde göra det 
möjligt att säkra kvaliteten i den växande verksamheten! 

Det är vår åsikt att de ökade resurser som musiktimmarna ger i stor utsträckning 
används för annan verksamhet, exempelvis medlemsorganisationers verksamhet 
där volymen gått ner men kostnaderna fortfarande är höga. Vi är inte mot en 
solidarisk fördelning av medel mellan olika verksamhetsområden, men det får 
aldrig ske på bekostnad av kvaliteten. Vi föreslår därför en reglering av hur många 
timmar en medarbetare får ha hand om – och när en verksamhet ökar med ett 
visst antal timmar måste även bemanningen för den verksamheten öka. Vi menar 
att cirkellistor och korrekta streck i olika fyrkanter inte är ett bra mått för kvalitet. 
I den här typen av verksamhet är det istället personalens möjlighet att interagera 
med deltagarna som gör det möjligt att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
folkbildningsmässigt sätt och inom ramarna för vårt regelverk.

föreläsningar – och som tidigare nämnts lockar kulturarrangemangen i regel en mer 
högutbildad publik. 

Det slutar inte där – den omedelbara statistiken visar nämligen inte hela 
sanningen. Det kan finnas ytterligare klyftor och uppdelningar som är svåra 
att upptäcka. Deltagare med annan etnisk bakgrund är inte lika vanliga i 
rock och popverksamheten som de är i kulturcirklar inom föreningslivet. I hip
hopverksamheten finns få kvinnor. Sammanfattar vi de här verksamheterna som 
”kulturcirklar” eller ”musikcirklar” kan dock statistiken jämnas ut och vi får ett 
resultat som ser bättre ut än verkligheten. Vi tror att folkbildningen måste ta nya 
krafttag och adressera den här problematiken. Vi vill att möjligheten att skapa och 
ta del av kultur ska vara tillgänglig för alla och att alla kulturyttringar ska kunna 
erbjudas till alla samhällsgrupper. För att detta ska bli verklighet måste vi analysera 
det språk som används inom olika verksamheter, vilken bakgrund personalen har, 
vilka bilder och vilket formspråk som används och hur vi kommunicerar våra 
budskap. Om en verksamhet bara har medarbetare i en viss ålder, av samma kön och 
samma etniska bakgrund, riskerar vi att förmedla en bild av att verksamheten är till 
för just den samhällsgruppen. Att skapa mångfald bland deltagarna hänger ihop med 
att skapa mångfald bland personal och ledare. 

Vi tror att studieförbundens musikverksamhet är underbemannad. Det finns all 
anledning att diskutera kvalitet kontra kvantitet inom detta verksamhetsområde. 

Vi menar att musikcirklarna skapar ”lättförtjänta timmar” för studie
förbunden då deltagarna ofta arbetar på egen hand och samarbetet med 
det aktuella studieförbundet sker genom övergripande projekt (spel
ning ar eller material) och, framför allt, genom kostnadsersättning för 
lokaler och utrustning. Därför blir cirkellistan det viktigaste verk tyget i 
kommunikationen mellan studieförbund och studiecirkel. Frågan lyder 
således om studieförbundens pedagogiska roll och studie förbundens 
ansvar som anordnare av verksamheten uppfylls med den här strukturen.

Volymtänkandet och timjakten inom studieförbunden är ett stort bekymmer och 
frågan är hur detta påverkar innehållet i verksamheten. Flera av oss i framsyns
gruppen har exempel från vårt eget och våra kollegors dagliga arbete – exempel 

Hur påverkar 
volymtänkandet 
och timjakten vår 
verksamhet?
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Vi anser att folkbildningen måste komma bort från den ”tveksamma verksamheten”, 
eller göra den rumsren, genom att folkbildningen får medel som kan förmedlas på 
nya sätt. 

Våra konsulenter och kulturansvariga har stor insyn i och kunskap om den 
”semiprofessionella kulturvärlden” (som kan innehålla exempelvis teatergrupper, 
klubbarrangörer, kulturföreningar, konstsällskap och så vidare) och folkbildningen 
är därför den bästa instansen för att förmedla stöd till den här typen av grupper (där 
delar av verksamheten dessutom innehåller legitim cirkelverksamhet). Vi behöver 
dock nya pengar och/eller verksamhetsformer för att kunna stödja hela den här 
sektorn – utan att behöva rubricera olika aktiviteter som cirkelverksamhet när de 
faktiskt inte är det. 

Ett annat problem inom studieförbundens kulturverksamhet är reglerna för 
verksamhetsformen ”kulturarrangemang”. Dagens ramverk för kulturarrangemang 
skapar en obalans i vilka som har möjlighet att använda verksamhetsformen för 
det den är tänkt till – att möjliggöra kulturella och folkbildande arrangemang. 
Ett löst nätverk bestående av kulturintresserade ungdomar som vill arrangera en 
festival i förorten, där olika kulturer och grupper möts och där lokala talanger och 
förmågor kan visa styrkan i området, riskerar i ett ”värstavärstascenario” att få lika 
litet ekonomiskt stöd som en medlemsorganisation som visar en film med en kort 
efterföljande diskussion. 

Problemet ligger i hur mycket det lokala studieförbundet ger i ersättning 
för ett kulturarrangemang – och vad man faktiskt räknar som ett godkänt 
kulturarrangemang. För studieförbunden är varje kulturarrangemang lika mycket 
värt (det genererar samma statsbidrag) men för studieförbundets samarbetspartner 
kan reglerna och definitionerna för den här verksamhetsformen vara direkt 
avgörande för om arrangemanget går att genomföra eller inte. Självklart ska 
studieförbunden inte arbeta med schablonbidrag – det förekommer dock ofta – men 
tyvärr är det mer ”lönsamt” för studieförbunden att stödja ”enkla arrangemang” med 
små kostnader – då stannar merparten av pengarna kvar hos studieförbunden.

Det är dock viktigt att poängtera att kostnadsersättning och ekonomiskt stöd 
inte är något fult. Det är svårt att bedriva cirkelverksamhet om man inte har en 
lokal att vara i eller instrument att spela på. Att studieförbunden kan hjälpa till med 
lokalhyra och genom att låna ut utrustning kan vara avgörande för om en grupp 
överhuvudtaget kan gå vidare med sitt intresse och bedriva cirkelverksamhet. Men 
när verksamheten växer i så stor utsträckning att studieförbundet i fråga inte längre 
kan kontrollera om verksamheten faktiskt sker i verkligheten – eller hur den bedrivs 
– då får vi problem med kvaliteten. I en bra musikverksamhet kan studieförbunden 
ge både ekonomiskt och pedagogiskt stöd – och för det krävs en korrekt bemanning!

Gruppen diskuterade även ”tveksam verksamhet” – en benämning som vi 
använder för att beskriva aktiviteter som är bra men som kanske ändå inte riktigt 
är folkbildning. Ett tydligt exempel kan vara en teatergrupp som redovisar flera 
olika studiecirklar – en planeringscirkel, en matlagningscirkel, en dekorcirkel, en 
kostymcirkel och så vidare. I verkligheten kanske allt det här inte är cirkelverksamhet 
men genom att redovisa på det här sättet får man in medel för att finansiera en del av 
sin produktion. 

Problemet ligger i att det finns ett kulturliv som befinner sig i gränslandet mellan 
amatörverksamhet och professionell verksamhet. De får helt enkelt inte de bidrag 
som behövs för att producera kultur på den nivå de skulle önska. 

Studieförbunden blir den enda bundsförvanten för de här grupperna, men vi har 
inte de rätta verksamhetsformerna eller kostnadsersättningsnivåerna för att stödja 
dem på ett korrekt sätt. För att ändå ge lite av det ekonomiska stödet som krävs blir 
vi tvungna att godkänna ”tveksam verksamhet”. Alternativet är att säga nej, vilket 
kan resultera i att det inte blir någon verksamhet överhuvudtaget. 

Den här typen av verksamhet håller ofta hög kvalitet och har ett 
odiskutabelt kulturellt värde, men det är i dagsläget oklart vem som ska 
ta ansvar för att stödja den. Om folkbildningen, som idag inofficiellt 
har huvudansvaret för den här ”semiprofessionella verksamheten”, ska 
fortsätta vara en viktig samarbetspartner och anordnare, behöver vi nya 
verksamhetsformer och bidragsmodeller. 
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 X Att skapa mångfald bland deltagarna 
hänger ihop med att skapa mångfald bland 
personal och ledare. Vi föreslår därför att 
varje studieförbund (så långt det är möjligt) 
ser till att alla verksamhetsområden repre
senteras av en mångfacetterad personal
styrka som kommunicerar på flera olika 
sätt, med olika målgrupper.

 X Vi föreslår en reglering som gör det obliga
toriskt att öka bemanningen i en verksam
het i förhållande till antalet rapporterade 
timmar/arrangemang – om verksamheten 
ökar måste även personalstyrkan växa. 

 X Studieförbunden ska inte konkurrera om 
musikgrupper genom olika schablonnivåer 
för och regler kring kostnadsersättning.  
Ska vi konkurrera överhuvudtaget ska det 
ske utifrån vad vi kan erbjuda av olika 
mervärden, vilka profiler vi har och de 
ideologier vi representerar. Vi föreslår därför 
att studieförbundens musikansvariga träffas 
lokalt för att diskutera hur man hanterar 
kostnadsersättning. Om alla gör på samma 
sätt blir det sedan själva verksamheten som 
står i centrum och inte ”hur mycket grupp
erna kan få per timme”. 

 X Vi föreslår att folkbildningen söker nya 
vägar att redovisa verksamhet, så att fokus 
hamnar på kvalitet istället för kvantitet.  

Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att 
frysa statsbidraget i en period – inget under-
lag och inga närvarolistor behöver lämnas in 
under den här tiden och det som sker påver-
kar inte kommande nivåer eller för delning 
– och använda tiden som frigörs för att öka 
personal ens närvaro i den faktiska verksam
heten. Genom rapporter och doku menta tion 
(film, ljud, intervjuer) skulle verk samheten 
ändå kunna styrkas – med fokus på kvali
teten. Som ett experiment skulle man kanske 
kunna göra detta lokalt, på en mindre ort.

 X Folkbildningen behöver mer pengar eller 
fler verksamhetsformer som gör det möjligt 
att stödja ”semiprofessionell kultur 
verksam het” utan att behöva tvinga in deras 
produk tioner i de former vi använder för 
folkbildning. Delar av deras verksamhet är 
folkbildning, men de delar som inte är det ska 
inte redovisas som folkbildning. Däremot kan 
studieförbun den, med sin expertis och sin 
kännedom inom området, vara den instans 
som för med lar nya former av stöd till den 
här sub sektorn. 

 X Vi föreslår även att reglerna för verksam
hetsformen ”kulturarrangemang” ses över 
eller ersätts med nya former som är bättre 
lämpade för sådana scenarion som beskrivs  
i löptexten. 

Denna dystra verklighet gör att det mest lönsamma samarbetet med 
kulturarrangemang som verksamhetsform är mellan ett studieförbund och en 
organiserad samarbetspartner som kan erbjuda en kontinuerlig verksamhet 
(exempelvis visa en film i veckan, med efterföljande diskussion). Om studieförbundet 
förmedlar en tredjedel av statsbidraget för alla dessa kulturarrangemang, under 
exempelvis ett år, blir det en respektabel summa för samarbetspartnern, samtidigt 
som det blir ett ännu större ekonomiskt tillskott för studieförbundet. Eftersom 
samarbetspartnern är organiserad (med organisations nummer och så vidare) kan en 
faktura ställas till studieförbundet, med ”del av kostnader för kulturarrangemang” 
eller liknande som rubricering, och samarbetet blir smidigt och lönsamt för båda 
parterna. 

Ungdomarna från förorten däremot har ingen organisation, deras festival är 
en engångshändelse och de har mycket högre kostnader än organisationen med 
filmvisningarna. 

Om varje framträdande på festivalen hade kunnat räknas som ett 
kulturarrangemang kanske det hade varit meningsfullt att försöka använda 
verksamhetsformen för att hjälpa ungdomarna, men på grund av reglerna för hur och 
vad som får räknas som kulturarrangemang kanske bara tre av tjugo programpunkter 
under festivalen kan redovisas. 

Trots att arbetet kring festivalen skulle kunna anordnas folkbildningsmässigt 
och genomföras tillsammans med ett studieförbund, och trots att det sociala 
mervärdet för den här typen av projekt är mycket stort, blir det alltså svårt och 
krångligt att stödja den här typen av initiativ. Lägg därtill att studieförbunden är 
underbemannade på ungdoms och kultursidan och det blir tydligt att den här 
typen av samarbeten kräver stora resurser för att kunna genomföras – och riskerar att 
bli väldigt kostsamma. 

Vi menar dock att det är precis sådana här satsningar som verksamhetsformen är 
till för. I det här exemplet skulle filmvisningarna troligen kunna genomföras utan 
studieförbundets hjälp. Festivalen däremot skulle inte kunna bli av utan ett bra 
samarbete. Vi föreslår därför att formerna och reglerna för kulturarrangemang ses 
över så att folkbildningsvärdet och det sociala värdet får stå i fokus. 

Konkreta förslag för framtiden
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på att sprida kunskap om traditionella sätt att organisera sig, eller om vi ska försöka 
hitta andra sätt och metoder att möta dagens ungdomar.

Vi behöver troligtvis göra både och – dels bör vi skapa möjligheter för ungdomar att 
organisera sig på traditionella sätt, genom kunskapsförmedling och stöttning, och 
dels bör vi skapa nya plattformar för enskilda individer och grupper som vill påverka 
utan att binda sig till en specifik organisation. Många ungdomar vill engagera sig i 
frågor utan att starta föreningar – det kan handla om kortare åtaganden kring en sär
skild och tidsbestämd insats. Folkbildningen bör hitta ett sätt att möta detta behov.

Folkbildningen behöver vara självkritisk när vi granskar vår egen roll i den 
demokratiska samhällsutvecklingen. Dagens regelverk och det sätt vi tolkar det på 
kan ibland leda till att vi väljer att inrikta oss på så kallad ”lätt verksamhet” – som 
ger många timmar med liten personalinsats och små kostnader. Detta innebär i 
förlängningen att vi ibland väljer bort ”svårarbetad verksamhet”, som potentiellt har 
större inverkan på samhällsutvecklingen och därmed ligger mer i 
linje med de uppdrag staten ålagt oss. Vi menar att studieförbunden 
och folkhögskolorna ibland drivs nästan som företag, där en 
vinstmaximering, det vill säga ”så många timmar/veckor som 
möjligt”, leder till en fokusering på verksamhet som exempelvis 
musikcirklar för ungdomar eller cirkelverksamhet tillsammans med 
olika etniska föreningar – och samarbetskurser på folkhögskola – 
utan att vi tar vår roll som anordnare och samarbetspartner på lika 
stort allvar som i cirklar och kurser för våra medlemsorganisationer 
eller våra mer kursliknande cirklar på ”öppna torget”. 

Det kan även förekomma situationer där vi väljer att undvika 
svåra frågor (i exempelvis kurs och föreläsningsverksamhet), då vissa diskussioner 
skulle innebära en risk att stöta sig med organisationer och grupper som vi 
samarbetar med på olika sätt. Vi anser att folkbildningen bör skapa plattformar för 
möten och diskussion, och att det ligger i vårt uppdrag att inte avstå från detta på 
grund av rädsla för konflikter. Att arbeta med demokrati innebär ibland att opartiskt 
skapa mötesplatser där svåra frågor kan diskuteras på ett respektfullt sätt.

Framsynsgruppens tankar om folkbildningens 
demokratiska utveckling i framtiden

Folkbildning och demokrati

Studieförbunden och folkhögskolorna utgår ofta från att politikerna känner till 
vad folkbildningen står för, vilken typ av verksamhet vi bedriver, vad den syftar 
till och vilka mål den uppfyller. Vi tror dock att allt färre politiker idag kommer 
från folkbildningsvärlden. Samhället ser inte ut som det gjorde förr, då politiker på 
lokal, regional och nationell nivå skolades i folkbildning genom folkhögskola eller 
verksamhet inom våra medlemsorganisationer. 

Vi menar att politiker ofta har en egen bild av vad de vill att studieförbunden 
och folkhögskolorna ska åstadkomma, men de har kanske svårt att sätta sig in i vår 
faktiska verksamhet. De har ibland begränsad kunskap kring folkbildningens olika 
beståndsdelar och vår breda verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att dessa 
politiker beslutar om våra bidrag. Vet politikerna inte vad vi gör kan det vara väldigt 
svårt för dem att förstå varför folkbildningen behöver fortsatt stöd. 

Vi inom folkbildningsvärlden kan bli betydligt bättre på att använda våra 
befintliga centrala, regionala och lokala forum för folkbildningen – för att skapa 
strategier kring hur vi tillsammans kan vara mer delaktiga i samhällsdebatten 
och visa politiker och opinionsbildare att vi är en viktig aktör i det demokratiska 
samhället. 

En undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen visar att intresset för politik hos ung
domar i åldern 1624 år är mycket större än det organiserade engagemanget. Hur 
fångar vi upp detta intresse? Vår teori är att ungdomar ibland känner att det är 
svårt att organisera sig enligt de ”traditionella modeller” vi inom folkbildningen är 
vana vid. Vi tror att ungdomar kan ha svårt att ta plats i exempelvis traditionella 
föreningsstyrelser – och förstå allt som händer där. Frågan är om vi kan bli bättre 

Vi behöver bli mer 
självkritiska när vi 
granskar vår egen roll 
i den demokratiska 
utvecklingen
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 X Skapa specifika möten inom centrala, 
regionala och lokala forum (till 
exempel regionala och lokala folk
bild ningssamråd) som idag finns för 
gemensamma behov och intressen 
runt folkbildningen, inriktade på 
samarbete och opinionsbildning, 
kanske med läns bildningsförbunden 
som värdar.

 X Utifrån en neutral plattform, 
exempelvis länsbildningsförbunden, 
skapa en kampanj riktad mot de 
olika politiska ungdomsförbunden. 
Kampanjen skulle kunna handla om 
folkbildning i dagens Sverige, hur den 
fungerar och vilka möjligheter som 
öppnas genom den.  

 X Skapa plattformar för samverkan 
i bostads områden genom att 
uppmuntra föreningslivet och olika 
grupper att ta gemensamt ansvar, 
exempelvis för en möteslokal eller 
genom att undersöka om man 
tillsammans kan driva olika frågor  
för utveckling i lokalmiljön.   

 X Inför kvotering till styrelser inom 
folkbildningen, baserat bland annat 
på kön och ålder, samt på den lokala 
verksamheten. Om exempelvis 
musikgrupper utgör en stor del 
av verksamheten – men inte är 
organiserade i en förening – bör  
någon med kunskap från den 
verksamheten sitta med i styrelsen.

Hur ser vi på våra egna demokratiska strukturer och förhållanden inom folk
bild ningen? Vi upplever att många viktiga beslut och kontakter sker i något som 
kan kallas för en ”bastukultur”, där äldre, erfarna män (och i mindre utsträckning, 
kvinnor) med tunga positioner sätter sin egen agenda med sin erfarenhet och sin 
kunskap som förevändning. Det råder också brist på ungdomar i våra styrelser. De 
ungdomar som kommer in sitter sällan kvar länge då deras röst endast blir hörd i 
just ”ungdomsfrågor” – de blir förminskade till ”ungdomsalibin”. Det är också ett 
demokratiskt problem att exempelvis de största verksamheterna inte alltid finns 
representerade i de beslutande organen. Styrelserna består ofta av representanter 
från våra medlemsorganisationer men i vissa fall står medlemsorganisationerna bara 
för en liten procent av den totala verksamheten – vilket lokalt kan innebära att de 
grupper vi har störst samverkan med har väldigt liten möjlighet att påverka i våra 
beslutande organ. I den bästa av världar skulle alla styrelser arbeta objektivt utifrån 
organisationens bästa (som helhet) men i verkligheten upplever vi att man istället 
mer ”bevakar” intressen från den organisation man själv kommer ifrån. 

Konkreta förslag för framtiden
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Några tankar om sociala medier – och då specifikt folkbildningens försök att nå ut 
till olika målgrupper via exempelvis Facebook och Twitter: Genom fokusarbete med 
olika ungdomsgrupper vågar vi påstå att det mest effektiva sättet att 
skapa uppmärksamhet kring en verksamhet eller en satsning är att 
få människor att rekom mendera den till varandra. Oavsett medium 
skapar rekommendationer trovärdighet och är alltid mer effektivt 
än massutskick. Idag använder alla från kommersiella företag till 
lokala föreningar sociala medier som ett sätt att nå ut. Resultatet 
blir att den tilltänkta målgruppen får så mycket information att de 
behöver göra ett urval. I det urvalet väger alltid rekommendationer 
från vänner och personlig kontakt tyngre än kampanjer och 
reklam.

När folkbildningen arbetar med sociala medier måste vi göra det 
medvetet och utifrån en noga genomtänkt strategi. Många företag har anställda som 
ägnar sig endast åt den här typen av nätverkande. Om vi skapar olika användare, 
grupper och sidor på Facebook, Twitter eller MySpace, måste dessa underhållas 
kontinuerligt och användas på ett professionellt sätt. Spridning av information 
är dessutom viktigare än ”att bara finnas på Facebook och Twitter”. Tomma eller 
dåligt uppdaterade sidor utan vänner/fans/”followers” är snarare mer skadliga än 
utvecklande och leder till en negativ syn på organisationen.

Facebook med flera (till och med Google) är företag, vilket innebär att vi inte har 
full ständig makt över det innehåll vi lägger ut. Vi kan därför inte använda sociala 
medier som vår enda plattform för digital kommunikation och informations    
sprid ning. 

En annan problematik är det kluvna förhållandet mellan privatperson och anställd 
– en problematik som medarbetare på studieförbunden och folkhög skolorna ofta 
möter när de interagerar med deltagare via sociala nätverk. Hur gör man skillnad 
på när man är privat och när man agerar för sin arbetsgivare – om man använder 
samma alias/användare? I slutänden kanske detta är ett beslut som måste fattas av 
varje enskild medarbetare? Om och när man börjar använda sin profil, på exempelvis 
Facebook, i arbetet måste man vara medveten om att det privata innehållet också 

 
Framsynsgruppens reflektioner kring digitala 
möjligheter – och den digitala klyftan

Folkbildning  
och framtidens lärande

2009 återfanns 0,4 % av alla cirkeldeltagare i distanscirklar. Det betyder att flexibelt 
lärande förekommer inom folkbildningen – men inte i någon större utsträckning. 
Hänger folkhögskolorna och studieförbunden med i den pedagogiska utvecklingen? 
Har folkbildningen fastnat i gamla hjulspår? 

Folkbildningen måste söka nya plattformar för lärande och en digital utveckling 
är nödvändig. Samtidigt konstaterar vi att 1 500 000 svenskar idag sällan eller 
aldrig använder Internet – däribland en hel del ungdomar, något som belyses inom 
kampanjen Digidel (www.digidel.se). 

Vi menar att det här är ett stort problem som folkbildningen 
måste adressera, inte minst om vi tänker oss en framtid där 
folkbildningen ska bli mer digital. 

Vad krävs för att en distanscirkelutbildning på nätet ska kunna 
kallas folk bild ning? Hur ska vi agera för att folkbildningens 
pedagogik används? Vilken typ av kontinuitet behövs för att kunna 
räkna kommunikationen som en cirkelträff eller en kurs? Måste det 
vara en ”chatt” i realtid eller räcker det med kommunikation via ett 
forum, och inlägg i diskussionen vid olika tillfällen? 

Här behövs ytterligare utredningar och Folkbildningsrådet bör titta noggrant på 
värdet och folkbildningsnyttan i olika former av digital kommunikation, utan att 
utgå från dagens regelverk.

1 500 000 svenskar 
använder idag sällan 
eller aldrig Internet

Spridning av 
information är 
viktigare än att 
bara f innas på 
Facebook
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kommer att granskas på ett annat sätt och att det kan komma att påverka synen på 
den organisation man representerar. En lösning kan vara att ha olika användare för 
olika roller eller att helt enkelt ha en gemensam användare för organisationen, som 
alla medarbetare använder för officiell kommunikation. Chansen att bli kontaktad 
(som privatperson) på Facebook av kontakter man får via folkbildningen är dock 
överhängande hur man än väljer att agera. Det blir i slutänden mycket svårt att dra 
en tydlig gräns mellan privatliv och yrkesliv.

Det första vi borde adressera, innan vi tacklar digitala distansutbildningar eller 
sociala medier, är digitalisering av närvarolistor och blanketter. Kan man deklarera 
online borde man även kunna fylla i en närvarolista online.

En kritik från oss i gruppen är att studieförbund och folkhögskolor lägger stora 
medel på att utveckla egna digitala lösningar (forum/intranät/webbstrukturer) 
istället för att använda, och vidareutveckla, de kostnadsfria open-sourcelösningar som 
finns. Här skulle vi kunna spara pengar, som istället kan läggas på själva innehållet. 
En annan viktig prioritering i våra digitala satsningar (och våra egna webblösningar) 
är att alltid adressera tillgängligheten så att de passar även hörsel och synskadade. 

Konkreta förslag för framtiden

 X Lansera Digitala Dagar (DD) – en serie konferenser ute i landet 
där representanter för studieförbund och folkhögskolor kan 
träffas och diskutera frågor kring den digitala utvecklingen 
samt vidareutbildas inom sociala medier. Det är viktigt med 
debatt och samtal kring hur vi tacklar den digitala klyftan och 
hur vi förhåller oss till etiska dilemman i den digitala världen. 

 X Studieförbunden och folkhögskolorna bör, tillsammans med 
biblioteken och andra aktörer, satsa på att fler får tillgång till 
datorer och Internet, genom lokala initiativ.
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folk bildning

Utbildning och folkbildning

Den här delen av boken handlar om folkbildning 
på folkhögskolor. Vi har valt att fokusera på 
folkhögskolornas arbete med långtidsarbetslösa 
ungdomar och yngre vuxna. Först presenterar 
vi en enkätundersökning med frågor om bland 
annat lärande, ambitioner och drömmar – bland 
mycket annat. 

Enkäten har besvarats av elever i en kortare 
kurs för arbetssökande ungdomar. Vi har även 
gjort en djupintervju med ett antal elever på en 
folkhögskola i en förort till en större stad.

Syftet med samtalet och enkätundersökningen 
är att ta reda på om eleverna upp lever någon 
skillnad mellan folkbildning och annan 
utbildning, samt hur folkbildningen kan vara 
en del i förverkligandet av deras drömmar och 
ambitioner. 
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FOLKBILDNINGENS FORMER

Känner du till vad som skiljer en folkhögskola från 
andra typer av utbildning och skolor?
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Tillfälle ett Tillfälle två

Tillfälle 1 Tillfälle 2

Tillfälle 1 Tillfälle 2

56 %

22 %

78 %

33%

67%

28%

72%

11%

89%

11%

89%
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Tillfälle 1

Praktiskt arbete

Grupparbete

Föreläsning

Inläsning

Tillfälle 2

8
61%

78%

11%

11%

11%

22%

6%

Ja

Nej

Ja

Nej

Mer

Mindre

Praktiskt arbete

Grupparbete

Föreläsning

Inläsning

Det är förvånande att så många av eleverna säger sig – redan i början av kursen – 
känna till skillnaden mellan folkhögskola och andra skolor och utbildningar. Vid 
andra tillfället är det – i procent – ännu fler som menar att de vet vad som är unikt 
med en folkhögskola. 

Känner du att du kan påverka din utbildning?

Tillfälle ett Tillfälle två

33 %

67 %

11 %

89 %
2

Ja

Nej

Det är oväntat att så många elever redan tidigt under kursen känner att de kan 
påverka utbildningen. Frågor där man bara kan svara ja eller nej riskerar dock att bli 
något intetsägande. Med andra ord är det klokt att titta på andra svar, längre fram i 
undersökningen, tillsammans med det här resultatet.

Enkätundersökning  
på folkhögskola

Enkäten görs i en liten klass med arbetslösa ungdomar, cirka 19 till 24 år. Eleverna 
har varit arbetslösa en längre tid och blivit hänvisade till utbildningen av Arbets
förmedlingen. Syftet med utbildningen är att ge eleverna nya verktyg inför det 
fortsatta jobbsökandet, och att lotsa dem vidare till andra möjligheter inom området 
handel. Kursen pågår i sex månader, men kan avbrytas om en deltagare får ett arbete 
eller annan längre utbildning. 

Enkätundersökningen görs vid två tillfällen, en gång i början av kursen och en 
gång i slutet. Vi använder samma frågor och det är samma deltagare som besvarar 
enkäten. 

Syftet är att se om elevernas attityd och inställning till folkbildningen ändras 
under kursens gång.

Av olika anledningar – inte minst kursens natur och syfte som en tillfällig åtgärd 
för arbetslösa ungdomar, som kan avbrytas vid behov – är det färre elever som svarar 
vid det andra tillfället. Vi tror ändå att underlaget är tillräckligt för en intressant 
diskussion – och det är precis så vi väljer att presentera materialet. Precis som övriga 
delar av den här boken är detta inte något som kan eller bör användas som statistiskt 
säkerställt underlag. Vi presenterar delar av undersökningen, med den information 
som är relevant för det vi – författaren, Framsynsgruppen och utgivaren – vill 
lyfta fram som viktigt. Det är med andra ord en subjektiv presentation, med våra 
reflektioner och tankar – som underlag för ytterligare diskussioner.

Varje fråga presenteras med resultat från båda undersökningarna, följt av 
reflektioner från Framsynsgruppen. Frågorna är indelade i underrubriker.  
OBS! Deltagarna behöver inte svara på en fråga om de inte vill.
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I den här frågan placerar deltagarna sin kännedom om folkbildningen på en skala 
mellan ett och tio, där ett innebär dålig kännedom om vad folkbildning är och tio 
innebär mycket god kännedom om begreppet folkbildning. 

Svaren är intressanta då de ger nytt ljus åt andra frågor i enkäten, och då speciellt 
den om skillnaden mellan folkhögskola och andra typer av utbildning. Skillnaden 
från tillfälle ett och tillfälle två visar att de elever som stannar kvar genom hela 
kursen har någon form av kännedom om vad folkbildning är, eftersom steg ett och 
två i skalan inte används av eleverna vid andra tillfället. 

Frågan är om kunskapen om folkbildning som begrepp ökar, eller om de som inte 
har någon kännedom vid första tillfället också är de som försvinner från kursen.

Beskriv ordet folkbildning. Vad tänker du på?

Om du gått andra utbildningar tidigare, upplever du att du kan påverka 
upplägget av dina studier mer eller mindre på folkhögskola?

Tillfälle ett Tillfälle två

28 %

72 %

11 %

89 %

3 Mer

Mindre

Ett gott betyg för folkbildningen men frågan är om ökningen i antalet ”positiva” 
svar vid andra tillfället vittnar om att de som är mer tveksamma till folkbildningens 
arbetssätt också är de som försvinner från kursen, av olika anledningar.

Hur väl känner du till begreppet folkbildning?

Myck
et v

äl 1098765432

Inte
 alls 1

 

Myck
et v

äl 10 98765432

Inte
 alls 1

Tillfälle ett Tillfälle två

 

”Folk som utbildar sig”
”Alla ska vara utbildade”
”Utbildning för alla, vad du än 
har läst tidigare”
”Det låter som något man 
ska informera folket om – 
grundkunskap man borde 
kunna”

”Förökning … Folk bildas … 
Möjligtvis att folk lär sig”
”ABF och arbetslöshet”
”Utbildning för folket i alla 
åldrar”

”Framför allt folkrörelse, typ 
ABF och studieförbundet 
Vuxenskolan. Det var väl även 
folkrörelserna som drog igång 
folkhögskolorna?”
”Att utbilda folket (oss) inom ett 
specifikt yrke”
”Folkbildning är en 
möjlighet att utöka sina 
kompetenser så att de omfattar 
gymnasiekompetensen – eller 
att ändra inriktning på sitt 
framtida yrkesliv”

”Frivillig utbildning till folket?”
”Utbildning av folk i samhället”
”Det jag tycker att det betyder 
– för mig. Det känns bra”
”Allmänbildning – det som man 
behöver veta för att göra nytta 
och få ett arbete” 
”Bildning i obligatoriska 
ämnen”

Tillfälle ett
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Känner du att du har fått en unik plats i gruppen?

Ja, m
yck

et 1
0 98765432

Inte
 alls 1

 

Ja, m
yck

et 1
0 98765432

Inte
 alls 1

 

Tillfälle ett Tillfälle två



Här ser vi en markant förflyttning där svaren vid tillfälle två tyder på att deltagarna 
trivs mycket bättre – som individer i en grupp – på utbildningen än första gången de 
svarar på frågan. Samtidigt har vi ett bortfall av deltagare vilket skulle kunna betyda 
att de som inte hittar sin plats i gruppen hoppar av eller söker andra utbildnings
alternativ. Kanske kan detta bero på utbildningens natur, att en folkhögskola får 
ett uppdrag av Arbetsförmedlingen. Eleverna ska vidare till praktik och andra 
utbildnings insatser. 

Är dessa ramar alltför strama för att verkligen kunna arbeta folkbildningsmässigt 
och se till olika och unika behov hos deltagarna? Känner deltagarna själva en press 
att de måste lära sig och nå resultat inom den givna tidsperioden? Hur väl kan 
folkbildningen fungera när andra aktörer sätter ramarna? Som motargument kan 
man hävda att statsbidraget för folkbildning också är en ram och att den väsentliga 
frågan är vad folkbildningen kan uppnå inom ramarna? Den viktigaste frågan 
blir: ”Behövs folkbildningen här och vad skiljer vårt sätt att göra detta från annan 
utbildning?” Frågor som vi bör ha med oss när folkbildningen flyttar in i nya 
områden och sektorer.

Det finns inget rätt eller fel, frågan är vad 
folkbildning betyder för den som svarar. Den 
uppmärksamme noterar att ett av svaren 
vid tillfälle två är kopierat från JanSture 
Karlssons krönika om folkbildningens idé och framtid, som finns att läsa på 
Folkbildningsförbundets hemsida. I övrigt är svaren vid tillfälle två kortare och färre 
vilket kan tyda på att eleverna har en mer bestämd åsikt, eller att det känns onödigt 
att svara på samma fråga igen om man i stort har samma åsikt eller uppfattning som 
vid tillfälle ett. Det är positivt att deltagarna sätter ord på vad folkbildningen är – att 
de själva får definiera. Det är också mycket intressant för oss att ta del av vilka ord 
som används för att beskriva folkbildningen. 

Är detta svaren vi vill ha, eller har vi mer att göra för att förmedla vad folkbild
ning är, definierat av folkbildningens egna aktörer?  

”Utbildning för folket”
”Skola”
”Att alla människor i samhället 
ska få utbildning”
”Folkbildningen är Sveriges 
största mötesplats för 
människor som vill utvecklas. 
En plats för ökad kunskap 

och engagemang som stärker 
samhället”
”Folkbildning: Folkhögskolor 
och andra platser där vuxna 
kan utbilda sig. Jag tänker mig 
att det på något sätt är friare 
än en högskola, att man mer 
kan välja själv – vad man vill 
läsa. Det är inte lika toppstyrt”

”Att utbilda folk, generellt. 
Utbildning för folket. Stärka 
folket”
”Att man lär sig mer”
”Utbildning åt folket”

Tillfälle två

Alla deltagare har inte svarat 
på den här frågan. Det är 
möjligt att i enkäten klicka sig 
vidare utan att skriva något. 
Vissa svar har även bearbetats 
språkligt (ej innehållsmässigt). 
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Hur väl har folkbildningen hjälpt dig att se dina unika kvaliteter?

Myck
et 1

0 98765432

Inte
 alls 1

 

Tillfälle ett

Myck
et 1

0 98765432

Inte
 alls 1

 

Tillfälle två



Kan folkbildningen – på bara några månader – påverka hur deltagarna ser på sig 
själva? Enligt vår enkät får kursen redan från början deltagarna att se sina unika 
kvaliteter, men kanske är vår fråga alltför krångligt formulerad? Förstår man vad vi 
menar? Vad skulle vi själva svara på en sådan fråga? Skulle vi förstå frågan på vårt 
andraspråk? 

Känner du att din utbildning är baserad på dig som person – på den du är?

Ja, m
yck

et 1
0 98765432

Inte
 alls 1

 

Tillfälle ett

Ja, m
yck

et 1
0 98765432

Inte
 alls 1

 

Tillfälle två



Kan vi möta varje deltagare där den personen är? Det är en relevant fråga 
för folkbildningen och vår roll i framtidens samhälle. Enkätsvaren visar att 
folkhögskolan, i kursens inledning, inte riktigt lyckas med det – men vid tillfälle 
två placeras alla svar på den övre hälften av skalan – vi når alla som är kvar i 
utbildningen. Folkbildning är en process som tar tid, och det kan vara förvirrande, 
till en början, att arbeta deltagarstyrt och demokratiskt. Frågan är hur stort bortfall 
vi tolererar?
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Känner du att utbildningen har kunnat möta dig och 
ditt sätt att ta in information (ditt sätt att lära)?

9
61 %

Tillfälle ett Tillfälle två

33 %

6 %

11 % 

22 %

67 %

Ja

Nej

Delvis

Tyngdpunkten i svaren flyttar från ”delvis” vid tillfälle ett till ”ja” vid tillfälle 
två, vilket betyder att de deltagare som är kvar på kursen upplever att de under 
utbildningens gång blir mer delaktiga och upplever större nytta av kursens olika 
arbetssätt. 

OLIKA SÄTT ATT LÄRA 

Hur lär du dig bäst?

Tillfälle ett

Praktiskt arbete

Grupparbete

Föreläsning

Inläsning

Tillfälle två

8
61 %

78 %

11 %

11 %

11 %

22 %

6 %

Inom folkbildningen tror vi det är viktigt att möta människors olika sätt att lära. 
Svaren på den här frågan tyder på att folkbildningens metoder och pedagogik 
behövs – vilket i sig rättfärdigar vår entré på nya områden, exempelvis kurser med 
Arbetsförmedlingen och kommunal vuxenutbildning. Samtidigt måste vi vara 
medvetna om vilka förväntningar som finns på oss. Många elever söker sig till 
folkhögskolor för att förbereda sig inför andra studier, och har ett primärt intresse 
av att få betyg eller behörighet. Hur möter vi det? Är det vår roll? Bland deltagarna 
på den här kursen är det dock tydligt att folkbildningens olika metoder är välkomna 
och behövda. Frågan är hur personer som föredrar att studera på egen hand passar in 
i en kurs med mycket grupparbete och praktiska övningar. 
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Känner du att du kan styra/påverka din vardag?

12
33 %

Tillfälle ett Tillfälle två

67 %

44 %

56 %

Ja

Nej

Det här är en fråga som egentligen kräver fördjupande samtal. Som ett bra 
komplement till de här siffrorna rekommenderas den djupintervju med deltagare på 
en folkhögskolekurs som följer på detta avsnitt. 

Vad menar vi med vardag? Är frågan kopplad till skolan? Vad deltagarna än 
läser in i frågan är svaren allt annat än positiva då mer än en tredjedel känner att 
de inte kan påverka sin vardag – en siffra som dessutom ökar till tillfälle två. Det 
här kan givetvis ha med andra faktorer att göra – sådant som har skett utanför 
folkhögskolan, men faktum kvarstår – folkbildningen, oavsett form och arrangör, 
har stora utmaningar framför sig och många behov att tillgodose. Kanske måste vi 
samverka och samordna bättre. Kanske måste vi förmedla de behov vi ser, från en 
folkbildningsaktör till en annan. Kan folkhögskola och studieförbund arbeta mer 
tillsammans för att finnas i deltagarnas liv både under och efter skoltid? Vilka forum 
behöver vi för att skapa ett sådant samspel?

SAMHÄLLET/PÅVERKAN

Går du den här utbildningen på eget initiativ 
eller har du blivit hänvisad hit?

10
28 %

Tillfälle ett Tillfälle två

72 %

33 %

67 %

Eget initiativ

Hänvisad

Känns det meningsfullt att vara här?

11
22 %

Tillfälle ett Tillfälle två

78 %

22 %

78 %

Ja

Nej

Det är intressant att notera att antalet deltagare som upplever att de går kursen på 
eget initiativ vid första tillfället överensstämmer nära nog med antalet deltagare som 
tycker att kursen känns meningsfull. Samtidigt är procentandelen deltagare som 
upplever utbildningen som meningsfull vid andra tillfället oförändrad, även om 
antalet hänvisade deltagare som är kvar i kursen ökar något gentemot de som deltar 
på eget initiativ (från 28 procent till 33 procent). Detta skulle kunna indikera att 
några av de hänvisade deltagarna går från en negativ utgångspunkt till en positiv 
inställning, när det gäller utbildningens meningsfullhet. I stort är det dock tydligt 
att det finns en koppling mellan det fria och frivilliga och lusten att lära. 
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Annat
Dator/tevespel

Musik (spela, sjunga själv)
Musik (lyssna, koncerter)

Krog- och nöjesliv
Djur och natur

Aktiv i kyrka/samfund
Aktiv i förening

Skriva (poesi, noveller)
Mode

Trädgård
Matlagning

Politik
Resor

Böcker
Film

Rollspel
Sociala medier

Sport
Dans

Teater

Tillfälle två

I skillnaderna mellan tillfälle ett och tillfälle två blir det oerhört tydligt att procent 
förändras snabbt i en grupp med ganska få deltagare – om några av dem försvinner. 
Skillnaden beror med största sannolikhet på vilka som avviker från kursen och vilka 
som blir kvar, och inte på att deltagarna byter eller förändrar sina intressen och 
hobbyer. De mest populära aktiviteterna i listan är inaktiva: Att se på, att lyssna på 
(till skillnad från att skapa, att själv göra). Att en del deltagare anger ”annat” visar att 
det finns många intressen som vi inte fångar i vår lista. 

Vad gör du på fritiden? Vad har du för hobbyer/intressen?

Annat
Dator/tevespel

Musik (spela, sjunga själv)
Musik (lyssna, koncerter)

Krog- och nöjesliv
Djur och natur

Aktiv i kyrka/samfund
Aktiv i förening

Skriva (poesi, noveller)
Mode

Trädgård
Matlagning

Politik
Resor

Böcker
Film

Rollspel
Sociala medier

Sport
Dans

Teater

Tillfälle ett

På den här frågan kan varje deltagare kryssa i flera alternativ.
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Hur hänger den här frågan ihop med föregående? Drömmer deltagarna om att 
utvecklas inom samma områden som de är intresserade av på fritiden? Vid tillfälle 
ett är det så – musik och film dominerar både i föregående fråga och i den här. De 
deltagarna verkar dock ha lämnat kursen till tillfälle två, eller så ändrar sig deltagarna 
på bara några månader. 

Vad skulle du säga är det största hindret för att 
du ska göra det du helst vill göra?

Har du talanger/intressen du skulle vilja utveckla i framtiden?

Annat

Dator/tevespel

Skriva (poesi, noveller)

Mode

Trädgård

Matlagning

Politik

Film

Sport

Dans

Teater

Musik

Tillfälle ett

Annat

Dator/tevespel

Skriva (poesi, noveller)

Mode

Trädgård

Matlagning

Politik

Film

Sport

Dans

Teater

Musik

Tillfälle två

På den här frågan kan 
varje deltagare kryssa 
i flera alternativ.

Tillfälle ett

”Pengar”

”Att jag inte har tillräckligt med 
erfarenhet och utbildning”

”Pengar”

”Årstiderna och 
arbetsmarknaden”

”Har inte tillräckligt med 
erfarenhet för att kunna få in 
en fot inom handel”

”Utbildning och dåligt 
självförtroende”

”Min kompetens”

”Min brist på motivation 
(depression) och sociala 
svårigheter”

”Pengar”

”Min dåliga självdisciplin är 
mitt största hinder”

”Svårt med svenska språket, 
dåligt minne – och höger 
hjärnhalva är mer tränad än 
vänster hjärnhalva”

”Regeringen och klassamhället”

Tillfälle två

”Jag själv”

”Jag själv”

”Det är svårt att etablera 
sig inom de områden jag är 
intresserad av – och försörja 
sig på det”

”Att jag inte får utbildningen 
jag vill gå i framtiden 
(folkhögskola)”

”Tidspressen – att hinna med 
både föreningen, praktik, 
kursen och läxor”

”Jag gör redan allt jag vill 
göra”

”Brist på jobb. Det finns inga 
lediga tjänster, inte ens på 
timmar. Det är stor konkurrens 
på arbetsmarknaden”

Alla deltagare har inte svarat på den 
här frågan. Det är möjligt att klicka 
sig vidare i enkäten utan att skriva 
något. Vissa svar har även bearbetats 
språkligt (ej innehållsmässigt).
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Här märks att utbildningen är inriktad på handel, samtidigt som deltagarnas 
intressen och hobbyer också finns representerade.

Känner du att den här utbildningen ökar dina 
chanser att arbeta med det du vill?

15

17 %

Tillfälle ett Tillfälle två

83 %

33 %

67 %

Ja

Nej

En majoritet av deltagarna känner att utbildningen är ett steg på vägen till yrkeslivet. 
Vid tillfälle två är det något färre (i procent) som tycker så, men eftersom antalet 
deltagare minskar (deltagarna kan avbryta för arbete eller andra, reguljära 
utbildningar) är det vanskligt att tolka detta som ett betyg för kursen. Hur mycket 
skillnad kan en kort kurs göra? Vad förmedlar Arbetsförmedlingen att folkhögskolan 
ska uppnå?

Det går att dela upp svaren på föregående sida i två kategorier; yttre faktorer och inre 
faktorer. Allt som har med samhället att göra går att lösa – åtminstone teoretiskt – i 
olika modeller och projekt. Vad samhället faktiskt gör med individen däremot, det 
som blir till sår och ärr på insidan, är mer abstrakt – och således mycket svårare att 
tala om. Kanske är folkbildningen en plats där vi ska arbeta lika mycket med det inre 
som med det yttre, en plats där människor kan få utrymme även om de bär på tungt 
bagage. Att skapa säkra och trygga miljöer för lärande blir lika viktigt som själva 
kursinnehållet i en värld där många människor har en stor uppförsbacke att tackla 
innan de vågar tro och lita på sin egen förmåga – att kunna lära och utvecklas.

Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?

Tillfälle ett

”I butik”

”Butik”

”Frisör”

”Trädgård”

”Mode”

”Eventmanager”

”Butiksjobb”

”Fritidsledare”

”Artist”

”Foto”

”Teatertekniker”

”I en butik”

”Hotell”

”Läkare”

”Lager”

”Handel”

”Som fotograf”

”Inom mode”

”Jobb med människor”

”Något viktigt för 
samhället och världen 
– som gör att jag 
utvecklas”

”Somalisk president”

”Mataffär”

”Klädaffär”

”Något som är 
meningsfullt för andra”

”Svårt med jobb inom 
foto – det som jag vill 
arbeta med”

Tillfälle två

”Vet ej”

”Vet inte”

”Trädgård”

”Medicin”

”Något som jag kan utvecklas 
inom – som jag kan känna 
mig utmanad av – inom 
detaljhandel”

”Fotograf”

”Med människor”

”Med något kreativt”

”Musik”

”Konst”

”Affär”

”Något bra, som ger pengar”

Alla deltagare har inte svarat på den
här frågan. Det är möjligt att klicka
sig vidare i enkäten utan att skriva
något. Vissa svar har även bearbetats
språkligt (ej innehållsmässigt).
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Anledningen till att den här frågan är med, både i samtalen och här i enkäten, är 
att det säger en del om tillståndet i en grupp, ett område eller ett samhälle – hur 
människor definierar sig själva, eller definieras av andra. Om en person svarar att hon 
är ”hårdrockare” lever hon troligtvis ett helt annat liv än någon vars första association 
till frågan gör att hon svarar ”jag är fattig”. På samma sätt skulle en och samma 
person kunna svara ”jag är kurd”, ”jag är svensk”, ”jag är svensk kurd”, ”jag är 
invandrare” – men hon skulle lika gärna kunna svara ”jag håller på IFK Göteborg”. 
Vad en person associerar till, när frågan ställs – ”tillhör du en viss grupp i samhället?” 
– berättar också om den personens verklighet. 

KOMMUNIKATION

Har du privat tillgång till dator, surfplatta eller smartphone?

17

11 %

Tillfälle ett Tillfälle två

89 % 100 %

Ja

Nej

Känner du att du tillhör en viss grupp i samhället?

16 44 %

Tillfälle ett Tillfälle två

56 %

56 %

44 %

Ja

Nej

Om ja, vilken grupp känner du att du tillhör?

Tillfälle ett

”Ungdom”

”Arbetslösa ungdomar”

”Hip-hoppare”

”Ung och arbetslös”

”Arbetarklass”

”Modeklubben”

”Gruppen som står lite 
utanför samhället, bland 
annat på grund av 
arbetslöshet”

”Somaliska vänner”

”Ungdom”

”Svarta fåret”

Tillfälle två

”De konstiga”

”Unga arbetssökande”

”Arbetssökande”

”Ung och arbetslös”

Alla deltagare har inte svarat på den 
här frågan. Det är möjligt att klicka 
sig vidare i enkäten utan att skriva 
något. Vissa svar har även bearbetats 
språkligt (ej innehållsmässigt).
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Annat

Via dator- eller tevespel

Via utbildning

Via arbetslivet

Via sportutövande

Via politiskt eller religiöst engagemang

Via intressen/hobbyer

Via krog- och nöjesliv

Via föreningsliv

Via sociala medier

Annat

Via dator- eller tevespel

Via utbildning

Via arbetslivet

Via sportutövande

Via politiskt eller religiöst engagemang

Via intressen/hobbyer

Via krog- och nöjesliv

Via föreningsliv

Via sociala medier

Tillfälle ett

Tillfälle två

Vi vet att det finns unga människor som inte vill eller kan använda Internet. 
Satsningen Digidel (www.digidel.se) belyser detta. Bland våra deltagare verkar 
dock de allra flesta vara uppkopplade – och dessutom aktiva i sociala medier. Det 
kan tyckas förvånande att så många anger krog och nöjesliv som plattform för 
nya möten, men med tanke på deltagarnas ålder är det inte avvikande från den 
större allmänheten. Undersökningen visar dock att utbildningen, det vill säga 
folkhögskolan, är en lika viktig mötesplats. 

Hur träffar du nya människor?

Annat

Via dator- eller tevespel

Via utbildning

Via arbetslivet

Via sportutövande

Via politiskt eller religiöst engagemang

Via intressen/hobbyer

Via krog- och nöjesliv

Via föreningsliv

Via sociala medier

Annat

Via dator- eller tevespel

Via utbildning

Via arbetslivet

Via sportutövande

Via politiskt eller religiöst engagemang

Via intressen/hobbyer

Via krog- och nöjesliv

Via föreningsliv

Via sociala medier

Tillfälle ett

Tillfälle tvåPå den här frågan kan varje deltagare  
kryssa i flera alternativ.
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OM STUDIER PÅ FOLKHÖGSKOLA

Vad studerar ni?
 A  – Jag läser på gymnasienivå.
 B  – Vi läser svenska, engelska, 

matte och naturkunskap.
 C  – Det är för att få ett intyg, ett omdöme 

för att kunna söka vidare.
 B  – Det är förberedande, för att 

kunna läsa på andra skolor. 
 A  – De flesta som går här är invandrare 

som inte har svenska betyg. 
 C – Det finns några svenskar också, 

tre eller fyra stycken. 

Hur länge har ni bott i Sverige?
 B  – Jag kom till Sverige för 14 år sedan. 
 C  – Jag kom för 11 år sedan. Men sedan var 

jag tillbaka ett tag. Vi kan säga åtta år. Jag 
har läst på universitet i mitt hemland. De 
betygen är inte giltiga här. Jag får börja om. 
Jag ska undersöka det mer, efter jag är klar 
här – om jag kan få betygen översatta. Jag 
behöver ändå det här, för språket och så.

 A  – Jag kom hit när jag var väldigt liten, 
jag har bott här nästan hela livet. Jag 
har gått i skolan här i Sverige, från 
dagis till gymnasium, men jag blev inte 
klar med det. Därför är jag här nu.

 B  – Jag har gått gymnasiet i mitt hemland, 
men här har jag fått börja om på 
grund av språket. Det blir på ett helt 

annat sätt. I Sverige har jag läst sfi och 
sedan studerat på grundskolenivå.

 C  – Jag har också gått på sfi i Sverige. 
Jag gick även en handelskurs på två 
terminer, på Komvux. Men jag får 
inget jobb. Därför måste jag studera 
vidare. Jag vill fortsätta skolan.

Är det någon skillnad på hur man arbetar 
här och i annan utbildning ni gått i Sverige?
 A  – Ja, det är stor skillnad. I annan utbildning 

förväntas alla hålla jämna steg. Här jobbar 
alla i sin egen takt, vi arbetar både i grupp 
och enskilt. Lärarna anpassar utbildningen 
efter oss. I en vanlig skola, om man 
ber om hjälp – lärarna har inte tid och 
tålamod att berätta saker igen och igen. 
Här har de mer tålamod. Förstår man inte 
berättar läraren på ett annat sätt. De tar 
den tiden det krävs för att alla ska förstå.

 C  – Jag tycker det är mycket roligare här. Vi 
får en bra grund för att exempelvis klara 
högskoleprovet – för att klara språket. På 
Komvux är det mycket mer stress. Här 
är det lugnare. Man lär sig mer då.

 A  – Vi har inga prov här. Läraren ser vad vi 
gör ändå. De ser att vi klarar av att förstå 
ämnet. De ser hur vi arbetar. När man har 
prov pluggar man bara för att klara provet. 
Här har vi redovisningar och grupparbeten. 
Det man lär sig stannar kvar i hjärnan 
på ett annat sätt. Många här kan inte 

Samtal på folkhögskola

Personerna i det här samtalet läser på en folkhögskola 
i en förort till en större stad. De är mellan 20 och 30 
år. Målet med utbildningen är att validera elevernas 
gymnasiekompetens så att de kan söka vidare till andra 
folkhögskolor eller till högskolor och universitet. De har 
kommit till utbildningen efter att ha deltagit i en öppen 
verksamhet för långtidsarbetslösa.
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för att hitta olika chanser. Alla vi gick 
på en öppen verksamhet innan där man 
kunde få hjälp att plugga själv eller söka 
jobb och sådant. De rekommenderade 
oss att söka hit till skolan. Jag hade 
ingen plan alls innan det. Jag ville hitta 
ett jobb men det blev komplicerat.

På vilket sätt känner ni att ni lär er bäst 
– vilka metoder fungerar för er?
 A  – Jag hatar redovisningar, jag gillar att 

arbeta själv eller att göra arbeten i grupp. 
 B  – Allt är nytt för mig. Jag vågar inte prata 

så mycket – men ju mer vi gör desto 
lättare blir det. När man arbetar med 
andra och gör arbeten och så, då händer 
något. Vi måste leta efter information och 
göra något med den. Då lär man sig.

 C  – Bara att arbeta på svenska … Det är 
en utmaning. Sedan att arbeta i grupp 
och redovisa, det är helt annorlunda 
än Komvux. Vi arbetar på engelska 
också. Ibland kan vi välja om vi vill göra 
arbeten i grupp eller på egen hand.

 B  – Det är stor skillnad på hur vi studerade i 
mitt hemland. Här studerar vi tillsammans 
och vi lär oss för vår egen skull. I mitt 
hemland var det en lärare som talade och 
man fick skriva och följa med så gott man 
kunde. Det var upp till var och en. Sedan 
var det prov. För att lära sig något måste 
man först förstå – sedan kan man lära sig.

 C  – Ja, det är stor skillnad. Det är lättare att lära 
sig här, när man arbetar mer tillsammans. 

 A  – Att bara plugga och sedan ha prov, det 
ger egentligen ingen kunskap i längden. 

 C  – Det får inte bli bara teori, man 
måste göra också. Då är det lättare 
att komma ihåg det man lär sig. 

 A  – Efter ett prov glömmer jag allt jag har 
pluggat … Lärarna spelar stor roll också. 
På gymnasiet hade jag lärare som inte 
förstod min situation. Jag var tvungen att 
arbeta samtidigt som jag gick i skolan – 
jag var den enda i familjen som hade ett 
jobb då. Jag hade behövt hjälp utifrån 
min situation – men istället kände jag 
mig bara dumförklarad. På högstadiet 
hade jag mvg i många ämnen men på 
gymnasiet förändrades allt. De tog inte tag 
i mig där jag var. Istället sänkte de mig.

 C  – På Komvux var det stressigt med mycket 
prov. Det spelade ingen roll om det var 
problem i livet – om det var struligt 
och så. Här får man utrymme.

 A  – De tar hänsyn till våra privatliv 
här, om det är jobbigt i perioder 
eller om mammorna behöver hämta 
sina barn och har ont om tid.

svenska så bra. Genom våra grupparbeten 
kan vi lära varandra att förstå mer.

 B  – Jag håller med, det är mer anpassat 
till vem man är som person. Jag var 
lite nervös innan jag började. Min 
svenska är dålig. Ändå fungerar det här 
för mig. Vi använder olika språk.

 A  – Vi har ordböcker på alla möjliga språk. 
Vi kan själva slå upp och kolla.

 C  – De som pratar flytande svenska talar så 
fort. Jag vill förstå exakt vad de säger, 
men tempot är för högt – men eftersom 
vi är så många som har andra modersmål 
blir det ett lagom tempo ändå.

 A  – Lärarna hanterar det där bra. Och som 
sagt, vi hjälps åt och översätter åt varandra. 

Vad betyder ordet folkbildning för 
er? Använder ni det begreppet?
 A  – Det var det första vi gick igenom. Det var 

lite svårt att förstå. Jag vet att det är det 
sättet vi jobbar på här – folkbildning. Det är 
svårt att förklara. Först tänkte jag att ”man 
lär sig att vara folk”, men det är mer att 
man utbildar sig tillsammans i olika ämnen.

 C  – Man hittar bra vägar till framtiden.
 B  – Första dagen talade vi om det. 

Folkbildning är att lära sig tillsammans.
 A  – Självbildning är att lära sig själv, 

utbildning är att någon lär dig …
 B  – Folkbildning är att arbeta i grupper, 

att arbeta tillsammans. 

Hur är det i klassen, fungerar 
ni bra tillsammans?
 A  – Det blir en del missförstånd på grund av 

språket. Sedan är det vardagsproblem, 
som att folk inte plockar undan efter sig 
eller att vissa säger dumma kommentarer. 
Man måste vara försiktig här, med vad 
man säger. Det är så många olika grupper 
med olika traditioner. Vi försöker att 
inte trampa varandra på tårna. Vi är 
alla vuxna människor. De flesta här 
är dessutom mammor. Jag har inga 
barn själv, men de flesta andra har.

 C  – Jag har en elvaårig dotter.
 B  – Jag är ensamstående mamma med tre barn. 

Hur fungerar det, att både studera 
och ta hand om barn?
 B  – Min äldsta son hjälper mig. Det fungerar.
 C  – Vissa ämnen kan vi studera 

ihop, jag och min dotter.

Varför är det så få killar på utbildningen?
 A  – Kvinnor prioriterar utbildning mer. 

Killarna här i området tror att de 
kan fixa jobb på annat sätt. Många är 
arbetslösa och lever på socialbidrag. 

 B  – Det känns bättre att vara här. Man 
får något att göra på vardagarna. 
Det känns meningsfullt.

 A  – Man måste hitta möjligheterna. Alla har 
fördomar om förorten. Man måste kämpa 
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OM TILLHÖRIGHET, IDENTITET  
OCH DRÖMMAR

Vad har ni för planer och framtids drömmar? 
Vad ska ni göra när ni är klara här på skolan?
 A – Jag tar livet som det kommer. Jag har inga 

direkta planer. Det är dag för dag. Dyker 
det upp något som verkar bra, då hoppar 
jag på det. Så var det med folkhögskolan. 
Det är ett sätt att vara, helt enkelt.

 B  – Jag vill studera vidare för att kunna 
arbeta i förskolan. Det är min dröm.

 C  – Studierna är viktiga. Jag vill fortsätta 
på universitet och fortsätta med det jag 
studerade i mitt hemland; psykiatri. Jag 
vill kunna se min dotter växa upp och 
jag vill kunna ge henne en bra miljö 
och bra förutsättningar för livet. 

Finns det något, här i området, som 
det borde satsas mer på, exempelvis 
hur torget ser ut eller om det behövs 
någon idrottsanläggning eller så?
 B  – Jag har inte tid med sådant ändå, 

träning eller sådant …
 C  – Det är samma för mig, det kanske 

behövs, men inte för mig.
 A  – Jag som är lite yngre tycker kanske att det 

finns behov – det skulle behövas ett ställe 
där unga människor kan samlas och göra 
saker. Jag undrar ibland vad politikerna 
prioriterar – varför är inte aktiviteter för 

ungdomar mer angeläget? Där jag bor 
klagar många på ungdomar, att de drar 
runt och gör sönder saker – och stör. Men 
det finns ju inget att göra! Samtidigt sätter 
man upp fontäner på torget. Det är lite 
feltänkt! Det behövs lokaler, både för barn, 
unga och vuxna – där man kan plugga 
ihop eller lära sig att exempelvis dansa eller 
bara umgås. Det behövs fler kontaktytor.

Känner ni att ni tillhör en viss 
grupp i samhället?
 C  – Jag är en fattig, arbetslös människa. 

Men jag är också student. Jag är 
mittemellan, på något sätt. Jag vill ha 
en bra plats i samhället. Det är viktigt 
för mig. Det är inte pengar i sig som 
är viktigt, det är att ha sammanhang. 
Men just nu får jag vara noga och göra 
budget – för att ekonomin ska gå ihop.

 B  – Jag är en vanlig människa, jag har mina 
mål. Jag kämpar. Jag kräver ingenting.

 A  – Jag är … En äkta blatte, verkligen. Folk tror 
inte så mycket om mig men jag gör allt för 
att bevisa att de har fel. Jag är arbetarklass.

OM FRITID, HOBBYER  
OCH INTRESSEN

Vad gör ni på fritiden? Hinner 
ni annat än att plugga?
 A  – Jag har ju inga barn så jag hinner – jag 

dansar och är aktiv i olika föreningar. 
Men jag gör nog för mycket. Det är 
fullt upp. Jag går olika studiecirklar 
hos ABF och så hjälper jag barn att 
lära sig att dansa i en lokal förening. 
Jag går även kurser i ledarskap och 
styrelsearbete, inom föreningslivet. 

 C  – Jag läser böcker, umgås med 
min dotter, åker till stan och 
handlar och tittar i affärer … 

 B  – Jag försöker hinna med andra saker men 
det blir mycket tid med barnen. Ibland 
är de hos sin pappa, då försöker jag träffa 
vänner eller bara ha tid för mig själv. Sedan 
måste jag förstås hinna städa också.

Har ni några talanger som ni skulle vilja 
utveckla – som ni inte får utlopp för just nu?
 A  – Jag pluggade ju lite olika saker på 

gymnasiet men jag började på estetisk 
linje – med musik. Jag spelar allt möjligt. 
Piano var mitt huvudinstrument. 

 B  – För mig räcker det som det är, jag hinner 
ingenting mer. Jag är förstås duktig på 
att sjunga, men inte på svenska eller 
engelska. Då blir det på mitt modersmål.

 C  – Jag gillar att skriva. Jag skriver poesi ibland. 
Det blir när jag känner mig stressad eller 
pressad. Då kommer det massor av saker. 
En dag kanske … När det finns tid. Då 
skulle jag vilja göra något mer med det.

Hur och var träffar ni nya människor?
 C  – Det blir mest här på skolan.
 B  – Ja, skolan är den viktigaste platsen. 

Här träffar vi varandra.
 A  – Jag träffar ju många människor eftersom jag 

är aktiv i föreningslivet och i studiecirklar. 
Det handlar förstås om tid och möjlighet, 
att man orkar möta nya människor och 
därför söker sig till sådana situationer.



92 93

folkbildning i förändring

ut
b 

& 
fo

lk
bi

ld
ni

ng

ut
b 

& 
fo

lk
bi

ld
ni

ng

OM DATORER, TEKNIK  
OCH SOCIALA MEDIER

Har ni allihop moderna telefoner 
som ni kan surfa på?
 ALLA – Ja.

Använder ni Internet? Sociala medier?
 B  – Jag tycker inte om det. Ibland 

chattar jag med min mamma men 
annars blir det inte mycket.

 C  – Inte varje dag. På helgen kanske.
 A  – Man är väl så illa tvungen ... 

Folk är så lata, de orkar inte 
ringa eller maila. De skriver på 
Facebook istället. Därför måste 
man kolla där regelbundet. 

Använder folkhögskolan Facebook 
eller andra sociala medier?
 ALLA  – Nej. 
 A  – Däremot har vi både bärbara datorer 

och vanliga datorer här i skolan 
som vi använder när vi studerar.

Har ni dator hemma?
 ALLA – Ja.

Hur kommunicerar ni med varandra 
– exempelvis om ni ska bestämma 
en tid för att ta en fika?
 A  – Kanske via sms.
 C  – Ja, eller så ringer vi.
 B  – Ja, vi använder telefonen.

Om ni ville hitta exempelvis en kurs i 
poesi – var skulle ni söka information? 
 C  – Internet. Det är det bästa. 

Man kan söka där.
 B  – Ja, man kollar på datorn.
 A  – Internet eller ABF. De har ett 

kontor här och där brukar 
de sätta upp information om 
olika kurser och cirklar. 
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mycket för att lära sig scrapbooking, och kanske åka dubbelt så långt för att komma 
till kurslokalen, så finns det deltagare som inte skulle ha råd, som inte skulle ha 
möjlig het. Och människor lär sig på olika sätt. Om inte vi garanterar öppenheten 
och tillgängligheten i verksamheten genom vår pedagogik, vem ska då göra det? 

För våra medlemsorganisationer och ägare är vi kanske mer än bara en utbildare, 
vi är – eller ska vara – en del av samma rörelse, vi delar samma historik. Det är 
kanske därför vi är, eller borde vara, viktiga för dem. Vi erbjuder något mer än bara 
det omedelbara. 

Andra aktörer kan säkert genomföra kurser utifrån de kriterier vi har på våra 
folkhögskolor, men kan de göra det med folkbildningens pedagogik och den 
lyhördhet för individens behov som vi är så bra på? 

När det gäller musikverksamheten inom studieförbunden är det uppenbart att 
Sverige har många utövare och håller hög kvalitet på grund av den infrastruktur som 
studieförbunden garanterar – men ännu viktigare, för vissa grupper är lokalhyra, 
instrument och material alldeles för stora kostnader. Återigen handlar det om 
avgrunder som ska överbryggas, trösklar att fila ner. 

Det handlar också om vår särprägel – det som är unikt för varje studieförbund 
och varje folkhögskola – att låta det synas i verksamheten, oavsett om det är före
läsningar, stadsvandringar eller kortkurser.

Vi menar inte att det är fel att skapa verksamhet även för människor som troligtvis 
skulle söka sig till något liknande även om vi inte fanns, vi menar bara att det är 
absolut fel att inte skapa verksamhet för människor som inte skulle få del, inte få vara 
med om vi inte hade existerat. 

Det finns dock en väldigt känslig fråga kvar att ställa – ”vilka är det som inte 
får ta del, som inte får vara med idag, som vi inte når?”. Det är det vi menar med 

Efterord 
Uppslag för vidare diskussioner

Vi vill att den här boken ska användas som underlag för fortsatta diskussioner om 
framtidens folkbildning. I boken finns många intressanta citat och tankar som är 
relevanta i en diskussion. Nedan följer ett antal uppslag som kan användas för att 
samtala kring boken.

Ingången för de här frågorna är ganska enkel: ”Vad ska vi egentligen ha folkbild
ning till i framtiden?” Svaren får vi kanske genom att granska vår verksamhet idag 
– och ställa en mycket känslig följdfråga, nämligen: ”VEM BEHÖVER OSS?” Det 
är viktigt, när vi gör det här, att vi vågar ha högt i tak, att vi vågar ställa de här lite 
obekväma frågorna:

 X Om vi tittar på studieförbundens kursliknande verksamhet idag,  
på öppna torget – våra keramikkurser och vårt silversmide … Är det 
något som skulle upphöra om studieförbunden skulle försvinna? 

 X Våra medlemsorganisationer, skulle deras studieverksamhet stanna 
av fullständigt om vi inte fanns? 

 X Folkhögskolornas breda kursverksamhet, är vi de enda aktörerna 
som kan genomföra utbildning som uppfyller de kunskapskraven? 

 X Alla musikgrupper, rock, pop och hiphopgrupperna – skulle de 
tystna om vi inte längre erbjöd cirkelformen som arbetssätt?

Svaren på ovanstående frågor riskerar att bli ”nej”. Vi kan dessutom lägga till fler 
verksamheter och konstatera att de nog skulle existera även om vi inte längre fanns.

Som tur är – frågorna är dock lite mer komplexa än så, i alla fall om vi utgår från 
behov. Återigen: ”Vem behöver oss?” 

Även om många som finns i våra kursliknande cirklar skulle betala dubbelt så 
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”vem behöver egentligen folkbildningen mest i framtiden?”. Vilka är de grupperna, 
individerna, platserna? 

Hur bör vi arbeta i framtiden för att garantera att folkbildningen fortfarande är 
lika relevant som när den växte fram för mer än hundra år sedan? Då startade vi ur 
behovet av bildning, utveckling och gemenskap, ur längtan efter ett bättre samhälle 
och tanken om att växa både som individer och tillsammans, som grupper, som 
rörelser och som samhälle. Nu är det nya grupper, nya rörelser, nya drömmar som 
(också) behöver folkbildningen. Vilka drömmar ska folkbildningen vara med och 
besanna 2050? Hur ska vi undvika att ätas upp av regler och timmar och streck i 
fyrkanter? 

Hur kan vi rikta vår energi och våra insatser så att det vi gör innebär fler öppna 
dörrar för fler människor?

  Thor Rutgersson



Thor Rutgersson

Folk 
bildning

i förändring

Folkbildning i förändring är en diskussionsbok om 
folkbildningens framtid. om ungdomar. om drömmar. 
om orättvisor och stängda dörrar. om nya chanser. om 
folkbildningens stora möjligheter. Boken innehåller bland 
annat djupintervjuer med ungdomsgrupper från olika 
orter och bostadsområden, med olika bakgrund och med 
olika intressen. Boken innehåller även reflektioner från 
Framsynsgruppen (anställda och förtroendevalda på lokala 
studieförbund och folkhögskolor).  

 X Vad vill morgondagens samhällsbärare använda 
folkbildningen till? 

 X Hur vill de mötas? 

 X Hur ska folkbildningen utformas för att vara tillgänglig 
i en värld av subkulturer, segregation och växande 
samhällsklyftor? 

 X Hur gör vi folkbildningen relevant i en uppkopplad 
värld där allting är tillgängligt hela tiden och överallt? 

 X Hur kan vi anpassa våra verksamhetsformer för  
att möta utvecklingen och samtidigt garantera  
att människor inte lämnas utanför? 

978-91-637-0391-1


