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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur specialpedagogik och ett urval 

specialpedagogiska aktiviteter används och kommer till uttryck inom allmän kurs på två 

folkhögskolor. Syftet var också att beskriva vad som karaktäriserar arbetet med allmän kurs 

på dessa folkhögskolor. En kvalitativ forskningsansats användes och en fallstudie 

genomfördes. I fallstudien ingick observationer i skolornas lärmiljö, intervjuer med 

undervisande personal och intervjuer med rektorer. Studien visade att arbetet med allmän kurs 

på dessa folkhögskolor hade en inkluderande karaktär. Personalen undervisade och visade 

omsorg om både personer i och utan behov av stöd, och gjorde även en hel del 

specialpedagogiska aktiviteter (utan att benämna dem som specialpedagogiska) för att stödja 

deltagares deltagande och lärande i aktiviteterna på folkhögskolorna. Utmaningarna för 

personalen var stora, det handlade exempelvis om att bemöta ett uppfattat ökat stödbehov, 

motivera till studier, läs och skrivsvårigheter och att lyckas vara både lärare och livsvägledare 

till deltagare. Förtroendefulla relationer och dialog framträdde som nyckelfaktorer för arbetet 

på allmän kurs. 

 

Nyckelord: Allmän kurs, dialog, fallstudie, folkhögskola, inkludering, livsvägledare, 

relationer, specialpedagogik.  

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

2.1 Folkbildning och folkhögskolans pedagogiska grund ...................................................... 2 

2.2 Folkhögskolan, en egen skolform .................................................................................... 2 

2.2.1 Styrdokument ............................................................................................................ 3 

2.3 Allmän kurs ...................................................................................................................... 4 

2.3.1 ”Egna” kursplaner och studieomdöme ...................................................................... 5 

2.3.2 Förändrad målgrupp och tillgång till SYV och kurativt stöd. ................................... 5 

2.3.3 Lärarexamen och erfarenhet av skolformen .............................................................. 6 

2.4 Specialpedagogisk kompetens inom utbildning för vuxna .............................................. 6 

2.5 Specialpedagogik ............................................................................................................. 7 

2.5.1 Relationellt perspektiv på specialpedagogik ............................................................. 8 

2.5.2 Kritiskt perspektiv på specialpedagogik ................................................................... 8 

2.5.3 Specialpedagogens uppdrag ...................................................................................... 8 

2.5.4 Inkluderande utbildning ............................................................................................ 8 

2.5.5 Specialpedagogiska aktiviteter .................................................................................. 9 

2.6 Tidigare forskning .......................................................................................................... 10 

2.6.1 Ungdomar utan gymnasieskola ............................................................................... 10 

2.6.2 Specialpedagogik och folkhögskola ........................................................................ 10 

2.6.3 Specialpedagogik på gymnasienivå ........................................................................ 11 

2.6.4 Specialpedagogik inom kommunal vuxenutbildning .............................................. 12 

2.6.5 Vuxenpedagogik och lärarroll inom Komvux ......................................................... 12 

2.6.6 Folkhögskolans pedagogik och identitet ................................................................. 13 

2.6.7 Den norska folkhögskolemiljöns effekt på avhoppare ............................................ 14 

2.6.8 Lärarens ”medborgarskap” i folkhögskolan som organisation ............................... 14 

2.7 Teoretiskt ramverk ......................................................................................................... 15 



 

 

2.7.1 Relationell pedagogik .............................................................................................. 15 

2.7.2 Specialpedagogiska aktiviteter i fokus för studien .................................................. 17 

2.8 Syfte ............................................................................................................................... 17 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1 Metodval och forskningsansats ...................................................................................... 18 

3.2 Urval ............................................................................................................................... 18 

3.3 Datainsamling ................................................................................................................. 18 

3.3.1 Observationer .......................................................................................................... 19 

3.3.2 Intervjuer ................................................................................................................. 20 

3.3.3 Presentation av skolor samt genomförande av datainsamling ................................ 21 

3.4 Dataanalys ...................................................................................................................... 21 

3.5 Trovärdighet ................................................................................................................... 22 

3.6 Etiska överväganden ...................................................................................................... 22 

4. Resultat ................................................................................................................................. 24 

4.1 Gemensamma karaktärsdrag .......................................................................................... 24 

4.1.1 Lyhördhet och dialog som en nyckel för att förstå deltagarnas olika behov ........... 24 

4.1.2 Ökat stödbehov och att erbjuda en andra chans och livsvägledning ....................... 26 

4.1.3 Flexibla arbetssätt och stödinsatser ......................................................................... 27 

4.1.4 Läs- och skrivsvårigheter som utmanar personalen ................................................ 28 

4.1.5 Lärande delaktighet och hinder för närvaro ............................................................ 29 

4.1.6 God personaltäthet ................................................................................................... 30 

4.1.7 Eldsjälar och flexibilitet .......................................................................................... 30 

4.2 Specialpedagogiska aktiviteter ....................................................................................... 31 

4.2.1 Specialpedagogik .................................................................................................... 32 

4.2.2 Specialpedagogisk kompetens och förhållningssätt ................................................ 33 

4.3 Sammanfattning och resultatets koppling till teorin....................................................... 34 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 35 



 

 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 35 

5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 36 

5.2.1 Övergripande diskussion ......................................................................................... 37 

5.2.2 Folkhögskolan och specialpedagogiken .................................................................. 37 

5.2.3 Olikheter som tillgång och inte ett problem ............................................................ 38 

5.2.4 En förändrad målgrupp och ökade utmaningar ....................................................... 38 

5.2.5 Inget vanligt lärarjobb ............................................................................................. 39 

5.3 Avslutande reflektioner .................................................................................................. 39 

6. Referenser ............................................................................................................................. 41 

Bilaga 1 Missivbrev ................................................................................................................. 48 

Bilaga 2 Enkät, strukturerad observation ................................................................................. 49 

Bilaga 3 Intervjuguide, beskriver samtalsområden .................................................................. 51 

Bilaga 4 Samtyckesformulär vid intervjuer ............................................................................. 52 

 

 



1 

 

1. Inledning  

Folkhögskolans allmänna kurs utgör ett alternativ för vuxna över 18 år som vill fullfölja sin 

grundskole- eller gymnasieutbildning (SFS, Förordning om statsbidrag till folkbildningen, 

2015:218). I den statliga utredningen (SOU, 2013:74) kring unga 15-24 åringar, som varken 

arbetar eller studerar, framhålls vikten av insatser så att fler uppnår grundskole- samt 

gymnasiebehörighet. Att uppnå gymnasiekompetens är att betrakta som en skyddsfaktor i 

dagens samhälle och en långvarig anställning på dagens arbetsmarknad ställer numera ökade 

krav på utbildning (SOU, 2013:74). Utredningen visar även på ett samband mellan tidigare 

skolmisslyckade och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (SOU, 2013:74). Bland 

slutsatserna i utredningen nämns vikten av förebyggande arbete i grund- respektive 

gymnasieskola. Att fullfölja sin gymnasieutbildning är viktigt. Det kan ske på folkhögskola 

och en central fråga att ställa sig är följande: Hur kan folkhögskolans allmänna kurs bidra till 

att ytterligare fler personer uppnår grund- och gymnasiekompetens?   

En sökning efter texter, rapporter och forskning där specialpedagogik och folkhögskola 

behandlas ger inte mer än några få träffar (Bylander, 2012; Folkbildningsrådet [FBR], 2013a; 

Nylander, Bernhard, Rahm, & Andersson, 2015; Stenlund & Eriksson, 2003; Stockholms 

universitet, 2014). Detta magra sökresultat väcker nyfikenhet kring hur specialpedagogik 

gestaltas inom folkhögskolan. Inom exempelvis grundskolan (SFS, Skollagen, 2010:800) 

anses specialpedagogisk kompetens och insatser behövas för att individer med olika 

förutsättningar och behov ska kunna delta, utvecklas och uppnå kunskapskraven i skolan. Av 

Nylander med flera (2015) rapport framgår att folkhögskolans lärare har en stor ”praktisk 

kunskap vad gäller bemötande utifrån enskildas behov” (s. 53) vilket kan tolkas som 

specialpedagogisk kompetens. Men samtidigt konstaterar Nylander, Bernhard, Rahm, & 

Andersson att folkhögskolans lärare är i behov av en ökad teoretisk kompetens inom det 

specialpedagogiska området för att ”fördjupa den kollegiala förståelsen för vad de redan gör” 

och därmed bidra med viktig kunskap i arbetet med att ”utveckla det inkluderande arbetssättet 

vidare” (Nylander et al., 2015, s. 53). Denna studie vill bidra till ökad kunskap om 

folkhögskolans arbete med allmän kurs samt om specialpedagogikens roll och funktion på 

några folkhögskolor.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en presentation av skolformen folkhögskola och dess allmänna kurs 

Därpå följer olika perspektiv på specialpedagogik och denna studies definition av begreppet 

specialpedagogisk aktivitet. Efter en genomgång av tidigare forskning med anknytning till 

vuxna deltagare1 på gymnasienivå avslutats bakgrunden med ett teoretiskt ramverk samt 

studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Folkbildning och folkhögskolans pedagogiska grund 

I Sverige bedrivs ”folkbildning, utbildning och bildning för vuxna” (FBR, 2017a) inom främst 

studieförbundens studiecirklar och folkhögskolornas långa eller korta kurser. Folkhögskolans 

allmänna kurs, som är fokus för detta småskaliga forskningsprojekt, betraktas som en lång 

kurs. I Folkbildningsrådet står det följande om folkbildning. 

Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, om att utgå 

från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

vad och hur de ska lära. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är 

demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – 

genom dialog, interaktion och reflektion med andra. (FBR, 2017a) 

Folkbildning handlar om att anpassa kurser efter deltagare, att deltagare har inflytande över 

vad och hur de ska lära sig och att deltagare lär av varandra (FBR, 2017a). Folkhögskolans 

pedagogik och folkbildning framträder även tydligt i de villkor för statsbidrag (FBR, 2016a), 

som träder i kraft under sommaren 2017. Där förtydligar Folkbildningsrådet sin tidigare 

skrivning (FBR, 2016b): Under en egen rubrik anges att studier på folkhögskola utmärks av 

en hög lärartäthet och av deltagarnas inflytande över sina studier, samt att studierna ofta sker i 

mindre grupper och att samverkan mellan lärare och deltagare respektive mellan deltagarna är 

centralt för folkhögskolans pedagogik (FBR, 2016a).  

2.2 Folkhögskolan, en egen skolform  

Det finns folkhögskolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland (Lorentz, 2016; Nordiska 

folkhögskolerådet [NFR], 2017). Därutöver finns det skolor som på olika sätt och i olika grad 

                                                 
1 Folkhögskolans elever/studerande kallas för deltagare genom hela denna studie. Folkhögskolans allmänna kurs 

sker på gymnasienivå med vuxna deltagare.  
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inspirerats av den nordiska folkhögskolan, exempelvis Highlander Folk High School i USA 

(Toiviainen, 1995; Tøsse, 2009) och olika former av ”universitet eller högskolor för folket” 

som finns i flera europeiska länder. Där är Tysklands Volkshochschule ett exempel (Tøsse, 

2009; Wendel, 1990).  

De tre första svenska folkhögskolorna startade 1868 delvis inspirerade av danska 

folkhögskolor som var de första och som påbörjade sin verksamhet redan 1844 (Runesdotter, 

2010). Av Sveriges idag, totalt 154 folkhögskolor (FBR, 2017b) är det stora flertalet 

rörelsefolkhögskolor. De betyder att de ägs och drivs av folkrörelser, föreningar eller 

stiftelser. Endast en av fyra folkhögskolor är offentligt ägda och drivs av regioner eller 

landsting (FBR, 2016a).  

2.2.1 Styrdokument 

I regeringens proposition Allas kunskap – allas bildning (Prop. 2013/14:172) anges att 

folkhögskolan som skolform inte lyder under skollagen (SFS, 2010:800). Den regleras istället 

av andra övergripande styrdokument. De utgörs av förordningen om statsbidrag till 

folkbildningen (SFS, 2015:218) och de villkor för statsbidrag som utfärdas av 

Folkbildningsrådet (FBR, 2016a; FBR, 2016b). Folkbildningsrådet är en ideell organisation 

(SFS, 2015:218) vars uppdrag har likheter med ett myndighetsuppdrag (FBR, 2015a). De 

”ska företräda staten i förhållande till folkbildningen” (FBR, 2015a, s. 8). Villkoren för 

folkhögskolans verksamhet uppdateras regelbundet av Folkbildningsrådet och de utgår från 

förordningen (SFS, 2015:218) och propositionen (Prop. 2013/14:172) samt från de ”årliga 

riktlinjerna från regeringen” (FBR, 2016b, s. 8). Folkbildningsrådet har några särskilt 

betydelsefulla uppdrag: De är ansvariga för att fördela statsbidrag samt att följa upp att 

folkhögskolan följer statens syfte med folkbildningen; 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,  

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen,  

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och  

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. (SFS, 2015:218, 1§) 

I FBR (2016a) har skolformens grundläggande värderingar samlats på ett tydligare sätt än 

förut. Liknande formuleringar har tidigare funnits utspridda i olika folkbildningspolitiska 
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dokumentet (FBR, 2013b; Prop. 2013/14:172). Följande framförs kring folkhögskolans 

grundläggande värderingar;  

Folkhögskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande 

demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet. Folkhögskolan ska 

aktivt arbeta med 

- allas lika rättigheter och möjligheter utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Diskrimineringslagen 

(SFS, 2008:567) 

- att främja jämställdhet i folkbildningsverksamheten 

- att särskilt nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller som har funktionsnedsättning 

(FBR, 2016a, s. 12) 

Folkhögskolans uppdrag är alltså att utjämna utbildningsklyftor samt höja utbildningsnivån 

(SFS, 2015:218) vilket innebär att det är till fördel för den sökande att ha kort 

utbildningserfarenhet vid antagningen. Därutöver ska folkhögskolan särskilt nå de 

korttidsutbildade, utrikes födda eller de som har en funktionsnedsättning (FBR, 2016a).  

2.3 Allmän kurs  

På allmän kurs studerar vuxna över 18 år som saknar eller är i behov av att komplettera 

tidigare grund- och eller gymnasieutbildning (SFS, 2015:218). Det är fritt och frivilligt att 

delta (FBR, 2017a). Allmän kurs är att betrakta som folkhögskolans kärnverksamhet. Ett 

villkor för statsbidrag är att allmän kurs utgör minst 15 % av skolans totala verksamhet (SFS, 

2015:218). Allmän kurs är ett alternativ till Komvux (FBR, 2017b) och ska enligt gällande 

styrdokument främst rikta sig mot dem som saknar grundläggande behörighet till högskolan 

(FBR, 2016b). Kursen ska vara minst 30 veckor lång och den schemalagda tiden på skolan 

ska vara minst 4 timmar per dag (FBR, 2016b). På allmän kurs på gymnasienivå studerar man 

gymnasiegemensamma ämnen, vilket innebär ämnen som alla gymnasielever läser, 

(Skolverket, 2013) och eventuellt även andra behörighetsgivande gymnasieämnen, under ett 

till tre år. Därutöver kan upp till halva kurstiden bestå av en specialinriktning som utformas av 

respektive folkhögskola (FBR, 2016b). Ett alternativ till specialinriktning är att låta de 

gymnasiegemensamma ämnena ta mer tid i anspråk (FBR, 2015b). En sådan ”allmän 

inriktning” där ämnen som, svenska, matematik, samhällskunskap och engelska dominerar var 

den vanligaste formen av inriktning under året 2015 (FBR, 2015a). 
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Hur lång tid en deltagare behöver studera på allmän kurs, det vill säga studiernas 

omfattningstid bestäms utifrån tidigare skolbakgrund och arbetslivserfarenhet samt av 

deltagarens mål respektive innehållsskrav (exempelvis, önskemål om grundläggande 

behörighet till högskola eller till yrkeshögskola) med studierna (FBR, 2015b).  För att 

gymnasiekompetens och en grundläggande behörighet ska utfärdas till yrkeshögskola 

alternativt högskola behöver kursen godkännas både till omfattning (tid) och innehåll (FBR, 

2015b). En deltagare som inledningsvis behöver avsluta sina studier på grundskolenivå kan 

vid behov erbjudas en längre omfattningstid. 

2.3.1 ”Egna” kursplaner och studieomdöme 

Utöver styrdokumenten som redan nämnts, styrs verksamheten på allmän kurs av två 

betydelsefulla texter och riktlinjer: (1) folkhögskolans behörighetsintygande (FBR, 2015b) 

och (2) bedömning av studieförmåga (FBR, 2013c). Folkhögskolans behörighetsgivande 

kursplaner på grund- eller gymnasienivå ska motsvara Skolverkets. Det kallas 

motsvarandebedömning och betyder att varje enskild folkhögskola har frihet och ansvar för 

att utforma sina egna ämneskursplaner utifrån Skolverkets kursplaner för grundskolan 

(Skolverket, 2011a) och gymnasiets ämnesplaner (Skolverket, 2011b). I FBR (2015b) kan 

man läsa: ”Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa organisation, 

innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart” (s. 5). Betyg i enskilda 

ämnen ges inte utan en ämnesbehörighet utfärdas om deltagaren uppnått det respektive 

folkhögskola anser motsvara godkänd nivå i ämnet (FBR, 2015b). När studierna på allmän 

kurs godkänts finns möjlighet att ta ut examen i form av godkända grundskole- respektive 

gymnasiebehörigheter (FBR, 2015b) samt ett studieomdöme (FBR, 2013c). Studieomdömet 

är personalens samlade bedömning av deltagarens studieförmåga ”utifrån bland annat 

färdigheter, förståelse och interaktion med andra” (FBR, 2016a, s. 9). Studieomdömet är unikt 

för folkhögskolan och det slutgiltiga studieomdömet ger deltagaren möjlighet att söka till 

högskola eller universitet i en egen kvotgrupp, folkhögskolekvoten (FBR, 2013c). 

2.3.2 Förändrad målgrupp och tillgång till SYV och kurativt stöd. 

Målgruppen som studerar på allmän kurs har förändrats sedan början av 2010-talet.  ”Andelen 

yngre deltagare, utrikes födda samt deltagare med någon form av funktionsnedsättning har 

ökat” (FBR, 2016a, s.7). Under 2015 studerade ungefär 11 970 personer på allmän kurs, 

(FBR, 2015a) varav 35 % rapporterades ha en funktionsnedsättning, (FBR, 2015a), vilket är 

en ökning med 16 % jämfört med 2010, då andelen deltagare med funktionsnedsättning 
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angavs till 30 % av totalt 12 022 deltagare (FBR, 2010). De två största grupperna hösten 2015 

var psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (FBR, 2015a). I 

folkhögskolans grunduppdrag, ingår att erbjuda pedagogiska insatser och god lärartäthet för 

alla deltagare med eller utan funktionsnedsättning (FBR, 2016b). När pedagogiska insatser 

som medför ökade kostnader krävs för deltagare med funktionsnedsättning har skolan 

möjlighet att ansöka om ett förstärkningsbidrag från Specialpedagogiska myndigheten 

[SPSM], (FBR, 2016b). Bidraget kan finansiera (special-) pedagogiska insatser såsom ökad 

lärartäthet, del av kurator och eller psykologtjänst. I de verksamhetsvillkor som tydligt 

formulerats i FBR (2016a) framgår att folkhögskolan från andra halvåret 2017 ska säkerställa 

att deltagaren på allmän kurs har tillgång studie- och yrkesvägledning, samt kurativt stöd.  

2.3.3 Lärarexamen och erfarenhet av skolformen 

Av den pedagogiska personalen på allmän kurs har 48 % en grund- eller ämneslärarexamen 

och 26 % en folkhögskolelärarexamen (FBR, 2015c), vilket enligt högskoleförordningen 

(SFS, 1993:100) är en lärarexamen som är speciellt utformad för folkhögskola och 

folkbildning. I högskoleförordningen framgår att för folkhögskolelärarexamen ingår bland 

annat att studenten visar ”kunskap om inkludering och förståelse för den variation som 

förekommer när det gäller deltagares förutsättningar, förmågor och erfarenheter” (SFS, 

1993:100, bilaga 2). Den pedagogiska personalen inom folkhögskolan har arbetat i snitt 9,2 år 

inom skolformen (FBR, 2015c).  

2.4 Specialpedagogisk kompetens inom utbildning för vuxna 

I examensförordningen för speciallärare och specialpedagoger, (SFS, 1993:100) och 

förordningen om ändring i högskoleförordningen (SFS, 2007:638) anges att dessa 

yrkesgrupper ska stödja barn och elever inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola och 

vuxenutbildning. Folkhögskolan har deltagare, inte barn eller elever, och undervisar vuxna 

men är inte en del av vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen innefattar kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (Skolverket, 2017). Det betyder att 

folkhögskolans deltagare i behov av hjälp och stöd och dess verksamhet inte nämns i 

examensförordningen (SFS, 1993:100; SFS, 2007:638). 

En beräkning utifrån tillgänglig statistik i FBR (2015c) visar att endast 1,4 % av den 

undervisande personalen på allmän kurs anger att de har någon form av formell 
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specialpedagogisk kompetens. En internationell jämförelse, visar att inom grundläggande 

vuxenutbildning i USA har cirka 5 % av de heltidsanställda och 12 % av deltidsanställda 

specialpedagogisk examen (Tamassia, Lennon, Yamamoto, & Kirsch, 2007).   

2.5 Specialpedagogik 

Fischbein och Österberg (2003) framhåller att specialpedagogik är ett ”stort och 

tvärvetenskapligt fält” (s. 28) som intresserar sig för interaktionen mellan individen och 

miljön. De framhåller tre framgångsfaktorer för det specialpedagogiska fältet: (1) Samarbete 

mellan olika professioner och nivåer. (2) Tillämpning av olika teoretiska perspektiv. (3) Att 

fenomenen eller dilemman kartläggs utifrån olika nivåer. De olika nivåerna är den enskilda 

individen, skolans organisation och verksamhet, respektive samhället (Fischbein & Österberg, 

2003). Även Ahlberg (2013) urskiljer behovet av olika nivåer respektive perspektiv på 

specialpedagogik. Ahlberg använder begreppen individperspektivet, organisations- och 

systemperspektivet, samhälls- och strukturperspektivet samt det relationella perspektivet. 

Ahlberg är tydlig med att inget perspektiv och ingen nivå, ger en egen heltäckande bild av det 

sammansatta problem som skolsvårigheter utgör varför Ahlberg (2013) i likhet med Fischbein 

och Österberg (2003) förordar ett samarbete och utbyte mellan olika perspektiv och olika 

nivåer. 

Specialpedagogik kan vara åtgärdande respektive förebyggande, och den sätts in när den 

vanliga undervisningen inte är tillräcklig (Skolverket, 2011c). Lang, Lansheim och Ohlsson 

(2012) betraktar specialpedagogik som en del av allmänpedagogiken. ”Pedagogik, och särskilt 

specialpedagogik som vetenskaplig disciplin, intresserar sig för allas rätt till utbildning i 

processer där inkluderingssträvanden intar en central roll” (Lang et al., 2012, s. 27). Deras 

modell har ett relationellt perspektiv med eleven i centrum. De anger att specialpedagogiken 

uppstår i samtalet och mötet kring svåra lärsituationer (Lang et al., 2012). Det relationella 

perspektivet utgår från att möjligheter alternativt svårigheter uppstår i mötet mellan 

människan och miljön (Fischbein, 2007). Skolans och specialpedagogikens utmaning är att 

balansera det ”individuella och unika” med det ”kollektiva och gemensamma” (Fischbein 

2007, s. 26).  
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2.5.1 Relationellt perspektiv på specialpedagogik 

I arbetet med att försöka förstå och tolka undervisning är det relationella perspektivets 

utgångspunkt att ”människan samspelar med sin miljö” (Fischbein, 2007, s. 22). Miljön har 

flera dimensioner: Den innefattar människans biologiska förutsättningar och behov samt den 

fysiska miljön, exempelvis lokaler, tillgång till hjälpmedel och redskap. Den innefattar också 

den sociala dimensionen där lärarens ledarskap, grupprocesser, elevens möjlighet till 

delaktighet och medinflytande beaktas och inryms.  

2.5.2 Kritiskt perspektiv på specialpedagogik 

Det kritiska perspektivet på specialpedagogik utgår från att specialpedagogik är en speciell 

pedagogik som behövs för de elever som man inte lyckas nå via den ”vanliga” pedagogiken. 

Perspektivet står i första hand för en kritik av begreppet normal samt hur kunskapen om vad 

som anses onormalt används och medverkar till marginalisering. Målet är istället att skolan 

ska lyckas möta och erbjuda alla elever det de behöver ”utan att skapa segregerande 

språkbruk eller segregerande arrangemang” (Nilholm, 2007, s. 22).  

2.5.3 Specialpedagogens uppdrag 

Ett viktigt dokument för specialpedagogisk forskning och verksamhet är 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som handlar om inkluderande 

undervisning. Inkludering är ett centralt tema inom specialpedagogiken (Nilholm, 2007; Lang 

et al., 2012; Lundqvist, 2016). Deklarationen är inte juridiskt bindande utan den kan ses som 

en politisk viljeriktning. Enligt Salamancadeklarationen ska alla elever få det stöd de behöver 

för att komma till sin rätt och för att gå i skolan med andra. barn Det vill säga få det stöd de 

behöver för att uppnå skolans mål.  

Specialpedagogiken har ett ”politiskt normativt samhällsuppdrag nära förbundet med skolans 

demokratiska värdegrund” (Ahlberg 2013, s. 34-35). Den är ”ett av flera betydelsefulla 

verktyg för att skapa ökad jämlikhet, social rättvisa och lika värde för alla elever i skolan” 

(Ahlberg 2013, s. 35). Ahlberg (2013) skriver vidare att ”specialpedagogiska insatser ska 

stödja elever i svårigheter och bidra till skolors arbete i riktning mot en skola för alla” (s. 35).  

2.5.4 Inkluderande utbildning 

Haug (2014) slår fast att för att få en rättvisande bild av hur elevers behov tillgodoses i skolan 

så måste man både studera och jämföra de politiska idealen med vad som sker i skolans 

praktik. Haug utgår från Norge när han beskriver inkludering som något större än 
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specialundervisning. Inkludering berör hela skolan, det handlar om undervisningens kvalité 

och skolans organisation. Haug (2014) ringar in gemenskap, delaktighet och demokrati samt 

vikten av att utbildningen är till fördel för eleven som utmärkande för inkluderande 

utbildning. Bland de forskare som intresserar sig för inkludering finns det olika 

förhållningssätt och tankar kring hur man uppnår en inkluderande skola. Inkluderande 

metoder ger olika utfall beroende på i vilken kultur och i vilket sammanhang de används 

(Göransson & Nilholm, 2014). Inkludering är något pågående och ändlöst. Det handlar om att 

minimera hinder och att utveckla förutsättningar för lärande och delaktighet för alla barn och 

elever. En viktig utgångspunkt är att verka utifrån att mångfald och personliga erfarenheter 

berikar och är en resurs för lärande, både för elever och för personal (Booth & Ainscow, 

2002). För lärare och rektorer handlar det om att ge förutsättningar och balans för både det 

gemensamma och det individuella lärandet (Booth & Ainscow, 2002; Göransson & Nilholm, 

2014).  

2.5.5 Specialpedagogiska aktiviteter 

Begreppet specialpedagogiska aktiviteter som används i denna studie kan relateras till 

kriterier som anges för specialpedagogens färdigheter, förmågor och förhållningssätt i 

examensordningen (SFS, 1993:100; SFS, 2007:638). Kriterierna anger att studenten skall 

påvisa specifika färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt för att 

uppnå examen. Studiens utgångspunkt är att dessa kriterier anger ansvarsområden respektive 

förhållningssätt hos en verksam specialpedagog och beskriver vad som kan sägas utgöra 

specialpedagogiska aktiviteter. Dessa kriterier och specialpedagogiska aktiviteter (SFS, 

1993:100) är bland annat följande:  

 visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. 

 visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla 

verksamhetens lärmiljöer. 
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 visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 visa empatisk förmåga (empatiskt förhållningssätt) 

2.6 Tidigare forskning 

Då det, som tidigare nämnts, råder stor brist på forskning inom området specialpedagogik och 

folkhögskola så har presentationen av tidigare forskning vidgats till att inkludera ungdomar 

utan gymnasieskola, lärarroll och lärande för vuxna inom kommunal vuxenskola. Därutöver 

presenteras även specialpedagogisk forskning inom gymnasieskolan, eftersom studier på 

allmän kurs sker på samma nivå som inom gymnasieskolan.  

2.6.1 Ungdomar utan gymnasieskola 

Att ungdomar som inte uppnått gymnasiekompetens generellt sett har svårare att få ett arbete 

innebär inte att deras utbildningsnivå är den enda faktor som spelar in. En studie som följt 

ungdomar födda 1967, från 13 till 24 år, visar att ungdomar utan gymnasieskola är en ”socialt 

heterogen grupp” (Murray, 1994, s. 77). Samt ”att både ungdomarnas hembakgrund och 

skolgång har direkta effekter på deras benägenhet att sluta skolan efter grundskolan” (s. 130). 

De har i högre grad, än övriga i sin årskull, haft problem med grundläggande färdigheter, 

såsom att läsa, skriva och räkna, redan under högstadietiden. Stora delar av gruppen 

uppvisade redan i mellanstadiet en ”svagare självuppfattning” (Murray, 1994, s. 111), vilket 

exempelvis är ett uttryck för att de i lägre grad ansåg att de var bra i skolan.  

2.6.2 Specialpedagogik och folkhögskola 

I en kartläggning av folkhögskollärares arbete som genomförts via intervjuer av rektorer och 

en enkätundersökning till lärare (FBR, 2013a) finns begreppet specialpedagogisk kunskap 

angivet. Det stora flertalet av de intervjuade rektorerna uttrycker att de ser ett ökat behov av 

specialpedagogisk respektive socialpedagogisk kunskap för lärarna på främst allmän kurs. De 

beskriver att denna kunskap behövs i mötet med de deltagare som är omotiverade, har 

erfarenhet av skolmisslyckande eller som utmanas kring sociala faktorer. Rektorerna 

framhåller: 

Vikten av specialpedagogisk och/eller socialpedagogisk kunskap, främst för de lärare som undervisar på 

allmän kurs. Anledningen är att folkhögskolan fungerar som ett komplement till den vanliga skolan, vilket gör 

det specialpedagogiska och/eller socialpedagogiska inslaget viktigt. Enligt rektorerna har många av deltagarna 
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på allmän kurs haft en trasslig skolgång och misslyckats i skolan eller har sociala problem. De är omotiverade 

eller mår psykiskt dåligt. Läraren måste kunna bemöta dessa deltagare… (FBR 2013a, s. 37). 

En ytterligare slutsats var följande: ”Läraren måste alltså ha kunskap i att stötta och hjälpa, 

men utan att vara behandlande. En viktig del i detta stödjande bemötande är att kunna 

identifiera vilka behov och problem deltagarna har” (FBR, 2013a, s. 37). En intervjustudie 

med deltagare på allmän kurs, utförd av Bylander (2012) på grundläggande nivå, utgör det 

forskningsbidrag som publicerats där båda begreppen specialpedagogik och folkhögskola 

tydligt framgår. Studien ger inblick i hur specialpedagogik kan gestaltas inom folkhögskolans 

allmänna kurs. Deltagarna, 4 män och 4 kvinnor, som intervjuats har gått minst ett år på 

allmän kurs och är mellan 20 och 26 år. När de avslutade högstadiet hade hälften av dem 

misslyckats med att uppnå grundskolebehörighet alternativt hade de uppnått behörigheten 

med väldigt små marginaler. Fem av dem hade därefter gått på gymnasieskolans individuella 

program med extra stöd och anpassning. Av intervjuerna framgår att deltagarna haft låg 

motivation och självuppfattning under sina tidigare studier. I mötet med folkhögskolemiljön 

uppstår en skillnad och folkhögskolans inkluderande lärmiljö träder fram i deltagarnas 

berättelser. De beskriver en miljö och ett klimat där gemenskap, trygghet och acceptans 

bidragit till att deltagaren vågat träda fram och vara sig själv. Mötet mellan människor och de 

genuina relationer som utvecklats med lärare men även med deltagare beskrivs som det mest 

betydelsefulla kring att de lyckas med sina studier. Därutöver framförs vikten av lärarnas 

engagemang och att läraren anpassar sig till deltagarens nivå. Intervjuerna visar att tiden på 

folkhögskolan bidragit till både personlig utveckling och kunskapsutveckling hos de 

intervjuade deltagarna (Bylander, 2012). 

2.6.3 Specialpedagogik på gymnasienivå 

Forskning kring hur specialpedagogik utformas inom gymnasieskolan är eftersatt 

(Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). Ramberg (2015) forskningsresultat kring 

specialpedagogik inom svensk gymnasieskola får anses vara ett viktigt bidrag. Avhandlingen 

intresserar sig för tillgången till utbildade specialpedagoger och speciallärare 

(specialpedagogiska resurser) inom gymnasieskolan samt hur det specialpedagogiska stödet 

organiseras. En av de ingående studierna visar att nivågruppering används i cirka 43 % av 

skolorna. Nivågruppering handlar om att elever som läser samma kurs delas in i olika 

grupper. Indelningen sker utifrån olika kriterier exempelvis genom val, genom skolans 

bedömning av elevens prestation eller av hur eleven tagit del av tidigare undervisning i ämnet. 
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Skolor med nivågruppering har en större tillgång till specialpedagogiska resurser. Att 

organisera undervisningen utifrån nivå är vanligast inom matematik, svenska och engelska. 

Det specialpedagogiska stödet är organiserat så att oberoende av om särskilt stöd utförs av 

specialpedagogiskt utbildad personal eller av övrig skolpersonal så sker dessa stödinsatser 

övervägande utanför ordinarie lektioner. Av specialpedagogens/speciallärarens 

arbetsuppgifter tyder resultaten på att stödinsatser utanför ordinarie lektioner är den mest 

vanliga. Andra arbetsuppgifter som beskrivs är handledning av lärare och mentorer, öppen 

stödundervisning för elever, att testa elevers kunskaper samt att utarbeta åtgärdsprogram. 

Tillgång till specialpedagogiska resurser är beroende av skolans huvudmannaskap. Resultatet 

visar att fristående skolor har färre utbildade specialpedagoger/speciallärare per elev. ”Detta 

har konsekvenser för likvärdigheten i skolsystemet då det innebär begräsningar för elever i 

behov av särskilt stöd då de inte ges samma möjlighet i alla skolor” (Ramberg, 2015, s. 114). 

2.6.4 Specialpedagogik inom kommunal vuxenutbildning 

Hur specialpedagoger inom kommunal vuxenutbildning beskriver de vuxna elevernas behov 

av stöd och vilka åtgärder som används, är fokus för en intervjustudie (Gottfridsson, 2013). 

Studien visar att ett vanligt behov är stöd för att förbättra den egna studietekniken. Det kan 

exempelvis handla om strategier för läsning eller att planera och strukturera studierna. En 

vanlig åtgärd för denna elevgrupp är att studietiden utökas (Gottfridsson, 2013). 

2.6.5 Vuxenpedagogik och lärarroll inom Komvux 

Forskning på lärarrollen inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) visar att lärarens 

omsorgsfunktion och socialpedagogiska fokus upptar en betydande del av arbetet (Håkansson, 

2007). Många elever har hög frånvaro och det är inte ovanligt att studierna avbryts i förtid. 

Studien visar att lärarna ägnar mycket arbete åt att motivera eleverna att komma till denna i 

teorin frivilliga skolform och studera. Lärarna uttrycker även att de i sin lärarroll har ett behov 

av specialpedagogisk kompetens i sin undervisning samt att de vuxna eleverna även har behov 

av ett kurativt stöd. Elevgruppen är heterogen till både ålder, mål med studierna, personliga 

behov, erfarenheter och kunskapsnivå vilket påverkar undervisningen. Håkansson ifrågasätter 

utifrån sina resultat den idealiserade vuxenpedagogiska synen att alla vuxna elever är 

”naturligt ansvarskännande och naturligt motiverade till att lära” (2007, s. 162). 

Resonemanget utgår från att vuxenstudier ibland är en alternativ väg till försörjning och 

sysselsättning. Lärarrollen som framträder fodrar goda kunskaper i pedagogik och det ämne 

man undervisar i, samt förmågan att vara en stödjande medmänniska. Relation och 
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kommunikation mellan lärare och elever är betydelsefulla verktyg. Däremot medför lärarnas 

ökade fokus på motivations- och omsorgsarbete att lärarens relation med eleven riskerar att 

utvecklas till enbart en relation mellan människor där ”undervisningen ges en mindre 

framträdande roll” (Håkansson, 2007, s. 164).  

2.6.6 Folkhögskolans pedagogik och identitet 

Folkhögskolor karaktäriseras av att organisationen använder minsta möjliga byråkrati och att 

de är självständiga från staten när det gäller att utforma kursmål och innehåll (NFR, 2017; 

Toiviainen, 1995).  I Landströms (2004, 2011) beskrivning av folkhögskolans identitet i ett 

historiskt perspektiv framkommer att på folkhögskola sker en vuxenutbildning av formell 

karaktär parallellt med en fri och frivillig bildningsprocess. En utgångspunkt för Landström 

(2004, 2011) är de tre folkhögskoleideal (bildningsideal) medborgarbildning, 

personlighetsbildning och självbildning som behandlas av Gustavsson (1991). Begreppet 

självbildning framställs som något som skiftar från deltagare till deltagare: Det kan vara 

personlig utveckling eller ”självupprättelse (rehabilitering)” (Landström, 2011, s. 167). 

Grunden är en syn på människan som aktiv och en kunskapssyn där delaktighet är en 

nyckelfaktor.  

Utifrån en intervju- och enkätstudie riktad till deltagare på allmän kurs beskrivs följande 

faktorer som karaktäristiska för allmän kurs på folkhögskola; ”utbildningens utformning med 

sammanhållna studier (ofta fleråriga linjer), sammanhållna klasser, schemalagda och 

lärarledda lektioner, samt ansträngningar för att skapa ett tryggt socialt klimat” (Andersson, 

Larson, & Wärvik, 2000, s. 2). De konstaterar vidare att de arbetsmetoder som används i 

undervisningen liknar annan vuxenutbildning. Undervisningen beskrivs som en 

kunskapsproducerande verksamhet där deltagaren har ett eget ansvar och där läraren har en 

handledande och hjälpande roll.  

Paldanius (2014) söker efter vad det är som gör att folkhögskolepedagogik kan fungera. Han 

intresserar sig för vad som bidrar till att ”ett ovanligt stort antal deltagare i folkhögskolans 

kurser i efterhand är mycket nöjda med sina studier” (Paldanius, 2014, s. 15). Studien har 

utförts i lärmiljön på allmän kurs. Den intresserar sig för fungerande undervisning med 

svårmotiverade deltagare, av vilka flertalet misslyckats med tidigare studier. För att beskriva 

vad som bidrar till en fungerande undervisning inom folkhögskolans allmänna kurs, använder 

Paldanius (2014) begreppet, Sär-skild folkhögskolepedagogik. Personalens erkännande av 
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deltagaren samt samspelet tillika relationen mellan lärare och deltagare lyfts som centrala 

faktorer för begreppet och en fungerande utbildning. Även dialog (att deltagare och lärare 

kommunicerar med varandra) förs fram som betydelsefullt. Fungerande undervisning 

definieras som när ”mål och förväntningar om t.ex. en process och utfall hos deltagande 

aktörer uppfylls, åtminstone delvis” (Paldanius, 2014, s. 11). Aktörernas, deltagarens eller 

lärarens, mål kan vara formella eller personliga. Som exempel kan målet vara behörighet, 

personlig utveckling, bildning, förmedling av värden eller socialt utbyte.  

2.6.7 Den norska folkhögskolemiljöns effekt på avhoppare 

Det bör beaktas att de nordiska ländernas olika folkhögskolor skiljer sig åt på många sätt. Den 

norska nio månader långa folkhögskolekursen är icke akademisk. Den ger ingen 

gymnasiekompetens eller annan examination. De som studerar på utbildningen har olika 

utbildningsbakgrund och nära tre fjärdedelar av deltagarna har redan avslutat sina 

gymnasiestudier (Borgen & Borgen, 2015). Något som värdesätts under utbildningen är det 

stöd deltagarna får i att hitta livsmål utifrån sina intressen och personliga möjligheter (Knutas 

& Solhaug, 2010).   

Borgen och Borgen (2015) studie visar att signifikant fler avslutar tidigare avbrutna 

akademiska gymnasiestudier efter att de deltagit i den norska folkhögskolans icke akademiska 

verksamhet. De som istället väljer en yrkesutbildning påverkas inte i lika hög grad. Borgen 

och Borgen (2015) resonerar kring vilka faktorer som påverkar studiens resultat. En aspekt är 

pedagogiken som är praktisk, vardagsnära och saknar krav på akademiska prestationer. De 

funderar kring om en sådan pedagogik kan bidra till ökad inspiration och personlig motivation 

för akademiska studier. De framför den sociala miljöns betydelse och mångfalden av 

människor som möts under folkhögskoleutbildningen som en väldigt värdefull faktor för goda 

resultat. Borgen och Borgen (2015) syftar främst på deltagarnas skilda utbildningsbakgrund 

och att man inte ska förringa betydelsen av erfarenhetsutbytet dem emellan.  

2.6.8 Lärarens ”medborgarskap” i folkhögskolan som organisation 

Elstad, Christophersen och Turmo (2012) utforskar betydelsen av att lärare i den norska 

folkhögskolan ställer upp och tror på folkhögskolan som organisation och verksamhetsidé. 

Folkhögskolans lärare skapar och formar sin undervisning i samarbete med deltagarna och 

utan statliga direktiv. Detta medför att lärarrollen är mer självstyrande jämfört med i ordinarie 

skolformer. Resultatet visar att personalen uppvisar en form av medborgarskap i 
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organisationen. Där personligt engagemang, förtroendefulla relationer mellan lärare och 

ledning är faktorer som lyfts fram som särskilt betydelsefulla.  

2.7 Teoretiskt ramverk 

2.7.1 Relationell pedagogik 

Den relationella pedagogiken intresserar sig för undervisning och för den pedagogiska 

relationen mellan elev och lärare (Aspelin, 2005), samt för lärarens ansvar för relationens 

kvalité (Aspelin, 2010). Läraren har ansvar ”inom och för relationer. För att stimulera 

elevernas framsteg behöver läraren kunna bygga relationer av en viss kvalité” (Aspelin, 2010, 

s. 11). Det är en förtroendefull relation som beskrivs där ”läraren bidrar till sådant 

[förtroendefullt] relationsbyggande genom att engagera sig i elevens kunskapsutveckling och 

bejaka det ansvar som följer med detta” (Aspelin, 2010, s. 11). Det handlar om ”utbildande 

relationer snarare än om lärande” (Aspelin, 2010, s. 11). ”Där utbildning primärt inte 

försiggår utanför eller innanför lärare eller elever utan i relationer dem emellan” (Aspelin, 

2010, s. 11).  

Aspelin (2005, 2010) utreder och beskriver den relationella pedagogikens förhållningssätt 

utifrån Martin Bubers filosofi. Beskrivningen nedan utgår från Aspelins tolkning av Buber 

som står bakom bland annat Jag och Du filosofin (Buber, 1994). För Buber är ”äkta relationer 

lärandets plattform” (Aspelin, 2005, s. 19). Den äkta relationen beskrivs som en relation som 

ingen kan planera, kontrollera eller utvärdera. Förutsättningar för att goda relationer ska ta 

form kan främjas inom exempelvis en organisation, men det utgör ingen säkerhet eftersom 

relationer är levande och nyckfulla. De tar sin egen väg trots goda avsikter och förutsättningar 

(Aspelin, 2005). Grunden är att människan, Jag, alltid är i relation med någon, med Du eller 

med något, med Det. Jag och Du filosofin handlar om hur mötet sker och de skillnader som 

uppstår om mötet sker mellan Jag och ett objekt, ett Det, jämfört med om mötet sker mellan 

Jag och ett subjekt, ett Du (Aspelin, 2010). Den förtroendefulla och mellanmänskliga 

relationen växer fram och är beroende av möten mellan subjekt. En pedagogisk relation består 

av både Jag och Du, respektive Jag och Det möten (Aspelin, 2005). Enligt Buber är den 

relationelle pedagogens strävan och fokus att eleven ska utveckla kunskap om något med 

någon. Undervisningen om detta något sker i och genom äkta relationer där det 

grundläggande förhållningssättet är att ”relationer är en överordnad aspekt i förhållande till 

kunskapsaspekten” (Aspelin, 2010, s. 11). Buber utgår från att ”människans väg aldrig är 
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utstakad. Den växer fram i och igenom de små eller stora steg som den enskilde tar” (Aspelin, 

2005, s. 172). Elevens delaktighet i sin egen stegvisa utveckling och läroprocess är naturlig 

och läraren har rollen som vägvisare eller medvandrare. Läraren är sitt eget verktyg och 

använder sig till stora delar av sin egen personlighet och livserfarenhet vilket både bidrar och 

utmanar i den pedagogiska relationen. Begreppen acceptans och konfirmering, omfattning och 

ensidig omfattning är centrala i Bubers tankar om relationens betydelse för lärande och 

utveckling.  Konfirmering är grunden för en fungerande pedagogisk relation. Det innebär att 

läraren accepterar och är nyfiken på vem eleven är, samtidigt som ett nästa steg, en utveckling 

mot nästa mål, alltid är närvarande. I möten med eleven ser och bekräftar läraren vad eleven 

är samtidigt som läraren ser och visar vad eleven kan/vill bli (Aspelin, 2005, 2010). ”Läraren 

kan och bör verka för att sådana möten blir möjliga men det väsentliga inslaget är 

oförutsägbarhet” (Aspelin & Persson, 2011, s. 10). Omfattning handlar om att Jag visar 

intresse för vem den andre är och vad den upplever ”utan att förlora sig själv” (Aspelin, 2005, 

s. 140). Den bygger på möten mellan Jag och Du och i denna process liksom i många andra 

delar av Bubers filosofi är dialogen ett viktigt verktyg. Ensidig omfattning handlar om att den 

pedagogiska relationen aldrig får bli helt jämlik. Läraren kan omfatta eleven (det vill säga 

intressera sig för vem eleven är och vad han/hon upplever) men om eleven omfattar läraren så 

kan den pedagogiska relationen upphöra (Aspelin, 2010). Det är och ska vara skillnad på elev 

och lärare: Buber menar att ”läraren kan placera sig i elevens position, uppleva hur det är att 

bli fostrad och undervisad. Eleven är oförmögen att till fullo överta lärarens komplexa roll och 

förstå hennes intentioner” (i Aspelin 2010, s. 147). Den pedagogiska relationen bygger på att 

läraren visar acceptans inför eleven och omfattar denne, samtidigt som läraren värnar att 

eleven utmanas och har gränser att förhålla sig till (Aspelin, 2005, 2010).  
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2.7.2 Specialpedagogiska aktiviteter i fokus för studien  

Följande specialpedagogiska aktiviteter ges ett särskilt fokus i studien: (1) Förebyggande 

arbete med avseende att undanröja hinder och svårigheter i folkhögskolans lärmiljöer, till 

exempel att undersöka och beskriva aktiviteter som bidrar till lärande och inkludering för alla 

deltagare. (2) Empati till exempel med deltagare (personalens empatiska förhållningssätt).  (3) 

Utvecklingen av folkhögskolans lärmiljöer och deltagares medverkan i dessa. (4) Pedagogiska 

utredningar och analyser av svårigheter på olika nivåer i skolan, till exempel att undersöka 

och beskriva kartläggning av stödbehov samt planering av stödinsatser till deltagare i behov 

av stöd. (5) Handledning och rådgivning till personal på folkhögskolor kring pedagogiska 

frågor. (6) Implementering av stödinsatserbehov, till exempel att undersöka och beskriva vilka 

former av stöd som erbjuds till deltagare i svårigheter som behöver extra hjälp för att lära sig 

saker och delta i de gemensamma aktiviteterna.  

 2.8 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och beskriva ett urval specialpedagogiska aktiviteter inom den 

allmänna kursen på två folkhögskolor. Det är också att beskriva vad som karaktäriserar 

arbetet med allmän kurs på dessa två folkhögskolor. (De specialpedagogiska aktiviteter som 

ges ett särskilt fokus i studien beskrivs under rubrik 2.7.2).  

Studiens frågeställningar lyder: 

 Vad karaktäriserar arbetet med allmän kurs på de studerade folkhögskolorna? 

 Vilka specialpedagogiska aktiviteter erbjuds, inom folkhögskolans allmänna kurs på 

de studerade folkhögskolorna, till deltagare i behov av stöd och till deras undervisande 

personal?  

 Vilken funktion har och vilka uttryck används för specialpedagogik och 

specialpedagogisk kompetens på de studerade folkhögskolorna? 
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3. Metod 

3.1 Metodval och forskningsansats 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats (Backman, 2016) och vill genom tolkning och 

kategorisering av den insamlade empirin försöka förstå hur ett fenomen (specialpedagogiska 

aktiviteter) uttrycks i sin verkliga miljö: i lärmiljön allmän kurs på folkhögskola. För att 

kunna beskriva och belysa hur fenomenet tar form i lärmiljön inspireras studien av fallstudie 

som metodansats (Yin, 2007). Fallstudien passar för studier av något så komplext som en 

organisation (Backman, 2016; Creswell, 2013), till exempel av folkhögskolan och den 

möjliggör att flera olika former av data kan samlas in under en relativt lång tidsperiod i den 

sociala miljö där fenomenet gestaltas. För att uppnå en detaljerad förståelse av några olika fall 

kan en studie intresseras sig för flera fall, en flerfallsstudie (Yin, 2007). Denna studie utgörs 

av två fall vilket ger data från två oberoende fall, det vill säga från två olika 

folkhögskolemiljöer.  

3.2 Urval 

Urvalet av de två skolor där empirin samlats in har skett utifrån ett tillgänglighets- och 

bekvämlighetsurval (Thornberg & Fejes, 2015). Skolornas placering har beaktats med rimlig 

restid som utgångsfaktor och tillgänglig tid för genomförande av studien. Möjligheten att få 

tillträde till olika skolors vardag har också påverkat urval och antal fall. För att minimera 

graden av förförståelse (Chiriac & Einarsson, 2013) har urvalet skett från skolmiljöer där jag, 

som lärare inom folkhögskolan, inte har någon aktiv personlig kontakt eller relation till 

deltagare och personal.  

3.3 Datainsamling  

För att uppnå en djupförståelse av varje folkhögskola, inspireras studien av Creswell (2013) 

som ger rådet att samla in flera olika sorters kvalitativ data. Min datainsamling består av 

observationer i lärmiljön samt av intervjuer med personal och rektorer. En översikt av 

datainsamlingen ges i tabell 1. 
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Tabell 1. Fiktiva namn, antal observation av lektioner, antal enskilda intervjuer och antal 

gruppintervjuer vid Eken och Kastanjen 

Fiktivt 

namn 

Tid på 

skolan 

Observation 

av lektion 

Strukturerad 

observation 

Med enkät från 

Index of inlcusion 

Enskild 

intervju  

Grupp-

intervju 

Eken 12h 3 st. 1 st. 2 st. 2 st. 

Kastanjen 8h 2 st. 1 st. 2 st. 1 st. 

 

3.3.1 Observationer 

Besöket på skolorna påbörjades med observationer i folkhögskolornas lärmiljöer. De var 

inspirerade av den observationsmodell som Chiriac och Einarsson (2013) benämner 

teorigenerande med låg grad av struktur. Innan observationen började inhämtades ett muntligt 

kollektivt samtycke med närvarande deltagare och personal. Det utfördes genom en muntlig 

presentation av missivbrevet (bilaga 1) och en kort dialog utifrån uppkomna frågor. Därefter 

intogs rollen som passiv och betraktande observatör. I samband med observationerna 

genomfördes i några fall även spontana samtal, fältintervjuer med pedagogisk personal och 

med deltagare. Observationer av lektioner och fältintervjuer dokumenterades med 

fältanteckningar inspirerade av Elvestrand, Högberg och Nordvall (2015). Anteckningarna 

innehöll både beskrivningar, citat och reflektioner. Mitt fokus under observationerna var att 

samla in intryck kring deltagarnas delaktighet och medinflytande, pedagogens ledarskap och 

arbete kring att stödja deltagarna utifrån deras olika behov, grupprocesser, samt den fysiska 

miljön.  

I studien används även en strukturerad observationsmetod. I arbetet med att förbereda, 

genomföra och tolka observationerna har en enkät från Index of inclusion (Booth & Ainscow, 

2002) varit vägledande. The index of inclusion är ett konkret och praktiskt verktyg som ger 

stöd i processen att studera, utvärdera och utveckla en verksamhet kring de processer som 

inkludering handlar om (Booth & Ainscow, 2002). Enkäten (bilaga 2) har utformats för att 

uppfylla den här studiens syfte och består av frågor som hämtas från Index for inclusion. 

Enkäten användes som ett underlag vid strukturerade observationer och fylldes i efter det att 

observationer, intervjuer och fältintervjuer genomförts. Även intryck från de spontana samtal 
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som fördes med framförallt personal men även med deltagare, exempelvis under pauser 

bidrog då enkäten fylldes i.  

3.3.2 Intervjuer 

De halvstrukturerade intervjuerna utformades med stöd av Kvale och Brinkmann (2014) och 

Yin (2007). Intervjuerna genomfördes med rektorer, kursansvarig på allmän kurs, lärare, 

resurspedagog, kurator samt med studie- och yrkesvägledare (SYV). Några personer har fler 

än en yrkesroll. Målsättningen var att intervjua även specialpedagog eller speciallärare, men 

det fick utgå då ingen av skolorna hade någon anställd med formell specialpedagogisk 

kompetens.  

Intervjuguiden (bilaga 3) utformades utifrån syfte och frågeställningar samt begreppet 

specialpedagogiska aktiviteter. De frågor som ställdes under själva intervjun formulerades 

spontant utifrån intervjuguiden. Vad som kartlades under respektive intervju styrdes till stora 

delar av informanternas berättelse. Intervjuerna hade en tematisk och kunskapsproducerande 

tillika en dynamisk och mellanmänsklig dimension (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

säkerställa att intervjuerna höll sig till studiens ämne (Yin, 2007) valdes två frågor/teman ut 

(fråga 2 och 8) som huvudspår för alla intervjuer.  Fråga/tema (2): På vilket sätt förbereder 

och arbetar du för att tillgodose behov hos alla deltagare? Fråga/tema (8): Specialpedagogik 

relaterat till allmän kurs, tankar och funderingar.  

Formen krävde att många beslut fattades på plats, samt att tolkning och analys (Yin, 2007), 

påbörjades redan under samtalet. Tekniken att ”självkorrigera” genom att ”sända tillbaka 

meningen” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 236) användes återkommande genom samtalet. Det 

betyder att jag exempelvis sa: ” Det jag hör dig berätta är ....., stämmer det? ”. Informanten 

fick då möjlighet att bekräfta eller justera eller alternativt utveckla sitt resonemang. 

Intervjuerna spelades in efter att informanterna gett sitt skriftliga samtycke (bilaga 4). 

Inspelningarna transkriberades enligt Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer. De 

citat som används i resultatredovisningen kommer från dessa inspelade och transkriberade 

intervjuer. 
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3.3.3 Presentation av skolor samt genomförande av datainsamling  

De två folkhögskolor som besökts kallas Eken respektive Kastanjen i denna studie. 

Eken (fiktivt namn) är en offentligt ägd folkhögskola där deltagarna kan välja att bo på 

skolans internat. Allmän kurs utgör cirka 50 % av Ekens totala verksamhet. Besöket på Eken 

sker under sammanlagt en och en halv skoldag, totalt i cirka 12 timmar. Dag ett börjar med en 

rundvandring på skolan tillsammans med rektor. När första lektionen börjar inleds den första 

observationen. Under dag ett genomförs totalt tre lektionsobservationer på totalt cirka tre 

timmar, de sker i tre olika klasser och med tre olika lärare. Dag ett sker även en enskild 

intervju och en gruppintervju med två personer.  Dessa tre personer hade varit personal på de 

lektioner som observerats. Dag två sker en enskild respektive en gruppintervju med två 

personer. Intervjuerna genomfördes på mellan 40 och 60 minuter. De som intervjuades hade 

rollen som rektor, lärare, resurspedagog respektive SYV. 

Kastanjen (fiktivt namn) är en rörelseägd folkhögskola utan internatverksamhet. Allmän kurs 

utgör cirka 50 % av skolans totala verksamhet. Besöket på Kastanjen äger rum under en dag 

på cirka 8 timmar. Dagen börjar med ett kort möte med arbetslaget som ansvarar för de 

lektioner som ska observeras. När dagen är slut har två lektionspass á 60 minuter observerats.  

Observationerna sker av samma klass men med olika lektionsinnehåll och med olika lärare. 

De tre personer som varit personal vid de lektioner som observerats, intervjuades i grupp. 

Därutöver genomfördes två enskilda intervjuer á 40 till 60 minuter.  De som intervjuades hade 

rollen som rektor, lärare, kurator, SYV respektive kursansvarig på allmän kurs. På Kastanjen 

precis som på Eken sker spontana samtal och fältintervjuer med både personal och deltagare. 

Den empirin räknas som del av observationerna. 

3.4 Dataanalys 

Elvestrand med flera (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) bidrar med råd kring hur en 

analys kan påbörjas redan under datainsamling och hur forskaren efteråt kan systematisera 

och kategorisera (hitta teman i) insamlat material. I arbetet med att stegvis forma teman har 

den totala empirin använts, det vill säga data från intervjuer, observationer och enkät (som 

användes som underlag vid strukturerad observation). Analysen intresserar sig för likheter 

mellan de två fallen varför empirin från de två fallen redovisas som en enhet, det vill säga de 

ställs inte mot varandra. Påvisade likheter mellan två fall bidrar till att öka resultatets 
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generaliserbarhet, jämfört med om slutsatserna dragits från ett fall (Yin, 2007). 

Förhoppningen är att en sådan resultatredovisning även bidrar till att konfidentialitetskravet 

(Chiriac & Einarsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2011; Vetenskapsrådet, utan datum) uppfylls. 

Strävan är att minimera risken att informanternas eller skolmiljöernas identitet går att spåra.  

3.5 Trovärdighet 

Det är enligt Creswell (2013) svårt, och kanske omöjligt, att ha exakt samma genomförande i 

flera fall. I grova drag har samma genomförande upprepats, exempelvis har observationer 

genomförts före intervjuer och min presentation vid de olika observationerna har skett på 

likartat sätt. Intervjuerna följer samma intervjuguide och observationerna har samma fokus. 

Av trovärdighets skäl och utifrån insikt kring att min person utgör studiens 

”forskningsverktyg” (Kvale & Brinkmann, 2014) har det under hela genomförandet funnits en 

tydlighet kring att besöket på skolan sker som student, med fokus på att samla in data till 

denna studie. Kvale och Brinkmann (2014) tydliggör att som frågeställare måste man även 

förhålla sig den maktasymmetri som råder under en intervju och till hur den i sin tur påverkar 

de svar och data som produceras. De påminner om vikten av att lyssna på den person som 

intervjuas. Vetenskapsrådet (2011) och Thornberg och Fejes (2015) betonar vikten av man 

som utförare av en studie bör vara öppen för olika svar och iakttagelser samt vaksam på hur 

studiens kvalité påverkas av exempelvis tidigare erfarenheter. 

3.6 Etiska överväganden 

Vid den första kontakten med skolan informerades rektor eller kursansvarig på allmän kurs 

både muntligen och skriftligen om studiens syfte och genomförande. Denna information gavs 

också till lärare och annan personal. Missivbrev användes (bilaga 1). Den personal som 

intervjuades lämnade sitt skriftliga samtycke i samband med intervjuerna (bilaga 4) och vid 

observationerna genomfördes ett kollektivt muntligt samtycke för att inom studiens ram 

uppfylla gällande informations- och samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2011). Därutöver har, 

med hänsyn till konfidentialitetskravet (Chiriac & Einarsson, 2013; Vetenskapsrådet, utan 

datum) namn på personer utelämnats vid transkriberingen av intervjuerna. I 

resultatredovisningen finns en medveten otydlighet kring vilken intervju citaten hämtats från. 

Liknande övervägande har påverkat detaljrikedomen i beskrivning av de två fallen och av 

studiens genomförande. Inspelade intervjuer med tillhörande transkriberingar förvaras och 
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sparas enligt gällande rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011). Ytterligare ett etiskt 

övervägande utgörs av en öppenhet kring hur min förförståelse hanterats genom hela 

processen vilket rekommenderas av (Chiriac & Einarsson, 2013). 
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4. Resultat 

Empirin ger bilden av en inkluderande folkhögskolemiljö där olika erfarenheter ses som 

tillgång och där både personal och deltagare samarbetar respektive hjälper varandra. Enligt 

personalen är det många av deltagarna som är i behov av stöd, och de uppfattas bli allt fler. 

Personalen beskriver att deras uppdrag och utgångspunkt är att visa intresse för och utgå från 

att alla deltagarna har olika behov under sin utbildning. Ingen av skolorna har en 

specialpedagog eller speciallärare anställd. Trots det tyder resultatet på att specialpedagogiska 

aktiviteter utförs inom personalgruppen.  

4.1 Gemensamma karaktärsdrag   

På de två folkhögskolorna Eken och Kastanjen finns ett antal gemensamma karaktärsdrag i 

arbetet med allmän kurs och vad gäller sådant som relaterar till specialpedagogik, inkludering 

och deltagare i behov av stöd. De presenteras här genom sju gemensamma och centrala 

teman: (1) Lyhördhet och dialog som en nyckel för att förstå deltagares olika behov. (2) Att 

erbjuda en andra chans och livsvägledning. (3) Flexibla arbetssätt och stödinsatser. (4) Läs 

och skrivsvårigheter som utmanar pedagogerna. (5) Lärande och delaktighet och hinder för 

närvaro. (6) God personaltäthet. (7) Eldsjälar och flexibilitet.  

4.1.1 Lyhördhet och dialog som en nyckel för att förstå deltagarnas olika behov  

Eken och Kastanjens pedagogiska grundsyn formuleras som ett gemensamt mål: ”Att vi ska 

möta var och en utifrån den personens förutsättningar”. Informanterna beskriver att deras 

utgångspunkt är varje deltagares unika behov. De använder ingen gemensam systematisk 

kartläggningsmetod för att identifiera behov, utan metoden som används är samtal, dialog och 

att deltagare och pedagogisk personal tillbringar (studie-) tid tillsammans, bygger en relation 

och lär känna varandra. Deltagarens engagemang i dialogerna om sina behov är centralt för att 

förstå varje individs behov. En informant sa:  

Det som jag lägger jättemycket krut på är att få dom att kommunicera öppet. Att prata med 

mig för annars vet jag inte. Jag kan inte gissa, vad du känner eller vad du tycker. Jag vill att 

du säger det. Jag kan inte läsa dina tankar. Så det är det som jag försöker göra med var och 

en. 

 

En förutsättning är personalens lyhördhet och intresse för vem deltagaren är och vad denne 

behöver. Förtroendefulla relationer mellan personal och deltagare är något som beskrivs som 
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mycket betydelsefullt och eftersträvansvärt på alla nivåer i organisationen. Återkommande 

dialoger gör det också möjligt att se dagsformen hos en deltagare och hur stödbehovet 

behöver ser ut under en särskild dag eller behöver förändras över tid:  

Att man är väldigt lyhörd och fångar upp, om vi nu snackar allmän kurs så är de i olika 

dagsform, så klart.  

 Så då gäller det för mig som pedagog att fånga upp, vilken dagsform är det på den och den. Och 

som sagt att just se individens behov i dag, men även långsiktigt.  

Samtidigt som man då, ska bedriva undervisning. Så att man [pedagogen] måste hela tiden 

jobba lite med det här med förtroendekapitalet. Kan jag tänka mig. Så att deltagarna har 

förtroende, för de, dom möter. 

På båda skolorna anges antagningsprocessen och de intervjuer som sker i samband med dessa 

som särskilt betydelsefulla för att förstå och kartlägga deltagares behov. Man ringar tidigt in, 

kanske redan under intervjun, om en deltagare är i behov av exempelvis extra stöd och hjälp. 

Informanterna berättade att de också är bra på samtala och att läsa av människor och att detta 

är minst lika viktigt som fortbildning: ”Vi kan läsa av människor. Vi är ganska bra på att se att 

det här är en person som kommer att behöva mycket stöd och hjälp. Därifrån till vilken sorts 

hjälp och stöd, det är något annat”. Steget till att mer exakt ringa in vad det är för sorts hjälp 

och stöd som hen behöver tar tid och kräver människokännedom och många dialoger, enligt 

personalen. De berättade att deltagare har mycket viktigt att berätta och bidra med vid 

planering och utvärdering av utbildning och stödinsatser: 

Jag tror också att man ibland har en övertro, till att man ska fortbilda sig. Jag tror fortfarande att 

om man [pedagogen] ger sig tid att till exempel prata med en deltagare som upplever, som man 

upplever har det svårt. Så kan faktiskt den personen. Den personen kan hjälpa en som pedagog. 

 Hur fungerar det bäst för mig? På vilket sätt lär jag mig mest, tror jag? [deltagaren]. Så kan man 

testa det och sen så kan man i så fall snacka lite mer med deltagaren. 

Så kan den [deltagaren] ge [berätta/visa..] om det har gått bra eller om det gått mindre bra och 

så där. 

Olika diagnoser nämns under intervjuerna när behovsutredningar diskuteras och personalen 

tycks ha kännedom kring vilka deltagare som har en uttalad diagnos, men det som uttrycks 

kan förstås som att det är människan och inte den medicinska diagnosen som är deras fokus 

vid planering av utbildning och stödinsatser. En lärare och hens kollegor berättade följande: 
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Men det är inte så, att vi så där, att jaha, nu ska vi träffa x som har Asperger så nu måste vi bete 

oss på ett visst sätt och tänka Asperger. Eller nu ska vi träffa x som säger att hen har ADD och 

hen ska vi bemöta på det här sättet. Alltså vi kan inte det. För jag kan inte hur man gör och för 

att jag tror vi är överens om att det funkar rätt bra ändå eftersom dom blir kvar här. Men vad är 

det ni gör istället då [intervjuare]? Vi möter dem som människor. Med precis, med allt vad det 

innebär av bråkande, kravställande ibland och lite eftergivenhet ibland och så där. 

Personalen uttrycker även att den medicinska diagnosen inte ger tydliga svar på vad den 

individuelle deltagaren behöver för stödinsatser.  

Sammantaget speglar detta tema att relationen är viktig för att kunna planera en deltagares 

utbildning på folkhögskola och för att kunna möta deltagares behov av hjälp och stöd. Tilltron 

till personalens kompetens när det gäller att kartlägga deltagarnas behov med hjälp av 

deltagarna själva är stor: Deras främsta verktyg är lyhördhet och dialog vid identifiering och 

planering av stödbehov.  

4.1.2 Ökat stödbehov och att erbjuda en andra chans och livsvägledning  

Informanterna berättar om att målgruppen som söker till allmän kurs har förändrats. Deras 

upplevelse är att behoven av stödinsatser har ökat. Målgruppens förändring medför fler och 

nya utmaningar för dem som personal.  

De som söker sig till allmän kurs har enligt informanterna i många fall också erfarenheter av 

olika former av skolmisslyckande. En informant uttrycker också att deltagarna som går på 

hens folkhögskola idag inte alltid mår särskilt bra, kan behöva motiveras att komma till 

skolan, kan ha svårt att lära sig och att de dessutom är studieovana: 

Dom har ju väldigt låg studiekapacitet, dom flesta. Studieovana. Många mår ju riktigt illa, alltså 

mentalt och fysiskt. Och så är det ganska hög frånvaro här. Under perioder här. Så alla de 

sakerna har vi ju att slåss med. 

 

Personalen menar att det är viktigt med bekräftelse och tolerans (det vill säga), att se varje 

deltagare för att kunna skapa goda förutsättningar för lärande och för att förebygga att nya 

skolmisslyckanden sker. En av informanterna berättade följande: 

Bekräftelse och tolerans är jätteviktigt. Att man ser individen. Så dom som vi lyckas med, 

dom har vi liksom uppnått de höga målen. Jag tror också att dom vi misslyckas med, det är 

brist på liksom, bekräftelse och att se individen. 
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Mentorskap, det vill säga att varje deltagare träffar sin mentor (oftast en lärare) regelbundet 

för att utbyta tankar kring exempelvis en studiesituation och mål med studierna, framförs som 

betydelsefullt i arbetet med att vägleda deltagaren. På båda skolorna är huvudprincipen att 

mentorskapet fördelats mellan de undervisande lärarna. Att jobba med livsvägledning tycks 

uppta en stor del av lärarnas, men framförallt av mentorernas, tid och fokus. Detta visar att 

folkhögskolan vill bidra med att deltagare ska nå sina studiemål, samt i många fall även till att 

hitta fungerande livsrutiner, ett personligt livsmål eller en riktning för framtiden. En 

informant förklarade att det är:  

Otroligt viktigt att vi som skola har en förförståelse för hur andra människor mår, vad de har 

med sig och vilka resor dom har gjort. Att vi ser att man tar steg i rätt riktning. Att vi ser att 

progressionen kan vara snabb eller långsam, den kan vara liten eller stor. 

Detta tema speglar värdet av utbildning på folkhögskola för att komma tillrätta med 

skolmisslyckande men även för att hitta en väg framåt i livet. Temat speglar också att 

målgruppen som studerar på allmän kurs har förändrats och att personalen upplever att 

behovet av stöd och hjälp till deltagare har ökat. Personal som arbetar där kan vara både 

utbildare, vägvisare och medvandrare i betydelsen att finnas där som stöd och medmänniska 

utefter vägen mot nästa mål.   

4.1.3 Flexibla arbetssätt och stödinsatser 

I sina beskrivningar av hur personal bemöter olika behov hos deltagarna använder 

informanterna begrepp som stöd, anpassa, inga standardlösningar, utifrån individens behov, 

olika krav, variera metoder eller som i citaten nedan att erbjuda en mångfald av möjligheter:  

Jag tror det är mångfalden av möjligheter som gör att x kan fungera för hen kan alltid annektera. 

Alla kan, alltid hitta ett sätt som gör att de kan delta. I samma uppgift kan det ingå att rita, tänka 

teoretiskt, skriva, presentera muntligt, hålla ihop gruppen, söka fakta, att grotta ner sig. 

Alternativ ställa iordning utställningen när vi ska presentera. Så det finns nästan alltid någonting.  

Eftersom vi inte alltid har en sorts redovisningsformer eller en typ av grupparbeten eller en typ 

av individuella arbeten. Det här med mångfalden. Så tror jag att flera som lärt sig att, jag kan 

inte någonting. Att de upptäcker att det finns öppningar. 

Det stöd och de anpassningar som beskrivs formas mellan den deltagare och den/de ur 

personalen som är berörda och det verkar inte alltid vara bestämt på förhand. Det som 

beskrivs är stöd som formas av läraren/resurspedagogen efterhand som lektionen fortlöper, i 
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det direkta mötet med deltagarens dagsform. Exempel på olika stödinsatser som erbjuds är 

följande: Att få stöd i att planera och strukturera arbetet kring uppgifter som har flera 

moment/steg. Att läraren eller resurspedagogen läser och tolkar uppgifter gemensamt med 

deltagaren. Att deltagaren erbjuds ett tyst rum då lektionen innebär eget arbete. Att deltagaren 

får hjälp med att starta upp lektionens arbete. En gemensam hållning framträder och den 

utgörs av tilltron till alla deltagares inneboende utvecklingspotential: med stöd och tilltro kan 

alla utvecklas.  

Personalen tycks utgå från och uppmuntra det som fungerar samtidigt som de utmanar 

deltagaren att ta nästa steg eller till att prova saker som är nya och mer krävande.  I denna 

process behöver deltagaren ge ett gensvar, exempelvis visa egenintresse och ansvar. 

Personalen kan tycka att deltagarna inte alltid tar sitt ansvar. Deras vilja till att skapa goda 

relationer och omfatta elever utmanas därmed:   

Men ibland blir man bara så här. Att nu får du sluta här. Och det har jag sagt till flera deltagare, 

att nu får du bestämma dig, till på måndag får du bestämma dig: Ska du gå kvar eller inte? Man 

har en million procent frånvaro och man gör ingenting: Varför ska du vara här? Och ibland har 

det varit så att: Du har rätt, jag slutar. Och ibland har det varit så att: Det är tillräckligt bra att 

vara här, för att jag ska fortsätta. För ibland behöver de höra det också. Nu ska du gå hem, för 

du gör ingenting. Men det är också en grej som jag tycker är bra för annars så lär vi ju dem att, 

inte ta ansvar. Och det är ju precis det vi vill undvika. Så ibland är det fight här också. Men det 

måste det nog vara. 

Temat visar att det finns en flexibilitet i det stöd och i den undervisning som bedrivs för att 

kunna möta olika behov, till exempel erbjuds stöd när uppgifter har flera moment och när 

uppgifter ska tolkas av deltagaren. Ett tyst rum och hjälp med att starta upp lektionens arbete 

är två andra exempel på stödinsatser.  Det stöd och de anpassningar som sker kräver 

deltagarens engagemang, personalens lyhördhet och ett gemensamt ansvar. Temat speglar 

också den frustration som personalen kan känna när de vill en deltagare väl men när denne 

inte ger gensvar och visar ett ointresse. Det kan gå så långt att personalen ifrågasätter om 

deltagaren ska gå kvar. 

4.1.4 Läs- och skrivsvårigheter som utmanar personalen 

Flera informanter på Eken och Kastanjen uttrycker att det är ett stort och svårt ansvar att 

lyckas med att bemöta alla behov som finns, särskilt när det handlar om behov i relation till 
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läs och skrivsvårigheter. På båda skolorna nämns särskilt läs- och skrivsvårigheter som 

områden som utmanar dem som pedagoger. I en gruppintervju framkommer följande:  

Men just när det gäller skrivandet och språket så är det lätt att misströsta, det är nog det vi pratar 

mest om. För det händer inte mycket om vi ska vara ärliga. Det är jävligt svårt. |...| Hur kan man 

överhuvudtaget skriva så här dåligt? Hur är det möjligt att någon har fått gå igenom skolan och 

inte fått mer med sig? Det är helt obegripligt, man blir helt chockad när man läser vissa texter 

här, av vuxna människor. Och man tänker, hur fan ska det bli. Och ibland kan jag känna så att 

hur ska den här människan rimligen kunna jobba med nånting när den inte kan prata om sig själv 

och den kan inte skriva om sig själv eller om något annat heller på ett begripligt sätt. Och då kan 

jag känna så här att fan vad tur att den kom hit i alla fall så att det finns något, någon som bryr 

sig. För man har rasat igenom ”sju” skolsystem och hamnat här och vi försöker i alla fall att 

fånga upp det här under tre år. Maximalt, skulle jag vilja säga, utan att jag utan att jag vill skryta 

ihjäl mig nu här. Jo men jag tänker att det engagemanget är väldigt starkt här, liksom. Vi låter 

ingen bara glida omkring här. 

På båda skolorna berättar personalen att de prövar sig fram genom att bland annat erbjuda 

läsning i mindre grupp, motivera till läsning och skrivning via gruppdiskussioner och låta 

deltagare lyssna på böcker istället för att läsa dem. De verkar många gånger förvånade, till 

och med chockade, över de bristande kunskaper som deltagare kan ha inom läsning och 

skrivning. 

Temat visar att personal på folkhögskolor möter deltagare med läs- och skrivsvårigheter och 

att personalens engagemang och kreativitet bidrar till att hjälpa deltagarna. Temat visar också 

att personalen upplever att det inte räcker till på detta område: De anser sig ha behov av nya 

verktyg och metoder för att kunna bemöta de mycket omfattande svårigheter deltagarna 

uppfattas ha inom läs- och skrivområdet.  

4.1.5 Lärande delaktighet och hinder för närvaro 

Lärmiljön på allmän kurs karaktäriseras enligt informanterna, det som observerats och 

enkäten (den strukturerade observationen) av ett välkomnande och respektfullt klimat. 

Olikheter mellan personer träder inte fram som ett problem som man vill jobba bort utan ses 

istället som en möjlighet för undervisning och för lärande. Både personal och deltagare 

samarbetar och hjälper varandra. Data tyder på att personal och deltagare möts och behandlar 

varandra som medmänniskor, men att de ändå har en roll, som exempelvis lärare eller rektor 

respektive deltagare. Data visar dock på att båda skolorna utmanas och oroas av att många 

deltagare har hög frånvaro och stora stödbehov. Det förefaller med andra ord finnas hinder för 
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närvaro. Ett exempel som informanterna berättar om är låg motivation, och att vistelsen och 

mötet med lärmiljöns alla intryck (exempelvis ljud och möten med andra) innebär en stor 

anspänning och tar på krafterna. 

4.1.6 God personaltäthet  

Både Eken och Kastanjens personal menar att det finns gott om personal på deras skolor och 

att detta krävs för att kunna: genomföra dialoger och vara lyhörd; erbjuda en andra chans och 

livsvägledning; och möta olika behov, ge stöd och vara en välkomnande miljö. Vid de 

lektioner som observerades var vanligen två personal kopplade till lektionerna för en grupp 

deltagare på omkring 15 närvarande deltagare. Undantagen var två lektioner där en ur 

personalen var ensamt ansvariga: Vid en av dessa lektioner var gruppen lika stor som ovan. 

Vid den andra var den ordinarie gruppen betydligt mindre och därutöver var flera deltagare 

frånvarande vid observationstillfället.  

Detta tema visar att hög personaltäthet är en nyckelfaktor för utbildningens utformning.  

4.1.7 Eldsjälar och flexibilitet  

På båda skolorna är personalen tydlig med att jobbet på folkhögskolan och arbetet med att 

möta olikheter kräver ett långtgående personligt engagemang från personalens sida: ”När man 

jobbar som pedagog, framförallt på en folkhögskola, ska det vara lite att man brinner för det. 

Alltså det är inte ett 8 till 16 jobb, som man bara slätar av”. Vem personalen är och hur 

mycket denne engagerar sig tycks betydelsefullt för deltagarna och folkhögskolan. De 

behöver vara människovänliga, lyhörda, trygga, flexibla och kompetenta. Därmed inte sagt att 

alla i personalgruppen behöver vara lika. Utgångspunkten tycks vara att personalen ställer upp 

för varandra och att de bygger sin verksamhet tillsammans. Organisationen vilar på en vi-

känsla och att personalgruppen har olika kompetenser och livserfarenheter. Organisationen är 

flexibel och informell, enligt informanterna. Formell utbildning utgör inte ett grundkrav för 

att en personal ska ges en viss roll och ansvar, ett engagemang förefaller vara mer värt.  

I båda skolorna beskrivs hur dörren till exempelvis personalens arbetsrum bör stå öppen för 

deltagarna. Att personalen är tillgänglig för stöd, av pedagogisk eller social karaktär även 

utanför lektionstid beskrivs som något självklart och naturligt av informanterna. Parallellt 

med detta finns en medvetenhet kring vikten av en tydlig gränssättning mellan rollen som 

lärare (personal) och läraren som privatperson eller medmänniska. Det uttrycks att det sociala 

engagemanget och den ibland nära relationen med deltagarna kräver att personalen både 
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förmår och vågar sätta gränser mellan rollen som professionell och rollen som privatperson. 

Delar av informanterna uttrycker att denna balans är svår och stundtals utmanade.  

Detta tema speglar att dessa folkhögskolor har en flexibel och informell organisation som 

vilar på att personalgruppen är och förmår vara personligt engagerad och ansvarsfull.   

4.2 Specialpedagogiska aktiviteter  

Karaktärsdragen ovan beskriver hur både deltagare, personal och organisation medverkar till 

och strävar efter ett inkluderande arbetsklimat på allmän kurs och att möta stödbehov. De 

specialpedagogiska aktiviteterna var exempelvis följande: 

Personalen genomför förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i 

folkhögskolans lärmiljöer. God personaltäthet, klass-/gruppstorlek, personalens lyhördhet 

samt flexibla arbetssätt är särskilt betydelsefulla faktorer för att kunna förebygga och 

undanröja svårigheter i skolans lärmiljö, samt för att erbjuda en inkluderande lärmiljö. 

Ytterligare en förebyggande faktor är att relationen och dialogen mellan personal och 

deltagare kännetecknas av ett empatiskt förhållningssätt där omsorgen om individens 

utbildning, närvaro i aktiviteter, fortsatta liv och framtid (livsvägledning) förefaller stor. 

Utveckling av folkhögskolans lärmiljöer och deltagarnas medverkan i dessa värdesätts och 

sker både på individ-, grupp- och skolnivå. Deltagarnas och även personalens olika 

erfarenheter och egenskaper används som en resurs vid planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen. Pedagogiska utredningar och analyser av svårigheter sker 

och företrädelsevis genom dialog och lyhördhet mellan personal och deltagare. I det arbetet 

framträder även betydelsen av personalens empatiska förhållningssätt. Personalens arbete 

med att kartlägga behov av stöd, sker alltså i dialog och vid kontakt med deltagaren. Metoden 

är dialog och gemensam problemlösning. Deltagarens medverkan och delaktighet är självklar. 

Kartläggande arbete sker även när personalen möts för gemensamt arbete före eller under 

genomförande av undervisning, alternativt när personalen söker upp varandra för gemensam 

reflektion. Detta arbetssätt är tydligast på Kastanjen där personalen är organiserad i arbetslag. 

På Eken finns ett formellt forum, deltagarvård, där tankar och idéer utbyts mellan lärare/ 

mentor, resurspedagog, SYV och rektor. Det kan till viss del liknas vid Elevhälsoarbete inom 

grundskolan. På Kastanjen finns liknande forum som sammanträder då behov uppstår och där 

deltar även kurator. På båda skolorna beskrivs hur personalen utbyter idéer och gemensamt 
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hittar vägar framåt i arbetet med deltagare i behov av stöd. Det kan förstås som kollegial 

handledning och rådgivning. För att beskriva de lösningar som sker, de ansträngningar som 

beskrivs och de stödinsatser som implementeras använder personalen begreppen såsom 

individanpassa, speciallösning och extra stöd. Exempel på stödinsatser, utöver de som redan 

omnämnts i arbetet på allmän kurs, är följande: Anpassade schema eller studieplaner 

(exempelvis utökad studietid och eller förändrat innehåll i kursen). Vilka kan ses som 

exempel på särskilt stöd. Dessa insatser beslutas mer formellt av exempelvis rektor eller 

kursansvarig. Därutöver erbjuds även stödinsatser i form av kuratorstöd (kurator är tillgänglig 

för alla deltagare). Kastanjen har kurator och SYV på plats varje dag. På Eken där kurator är 

tillgänglig en dag per vecka får SYV, som är på plats varje dag, ofta ta på sig ”rollen” som 

kurator.   

4.2.1 Specialpedagogik   

Begreppet specialpedagogik användes mycket sällan på folkhögskolorna. Det fördes in i 

samtalen av mig som intervjuare. Inte heller närliggande specialpedagogiska begrepp såsom 

inkludering eller pedagogisk kartläggning är begrepp som används av informanterna. De 

använder andra uttryck exempelvis: att möta och vägleda människan; att bemöta gruppens och 

deltagarens behov; att erbjuda en mångfald av möjligheter. En tolkning av detta blir att 

specialpedagogiska aktiviteter sker men att de inte kallas så. När de ombeds berätta om hur de 

förstår begreppet specialpedagogik kommer bland annat följande fram: 

 Ganska enkelt. Att den enskilde. Att vi gör allt vi kan för att den enskilde lyckas genomföra sina studier. 

Alltså de mål som vi har satt upp. Och ibland räcker det med en dunk i ryggen och ett hejarop och ett hej 

varje morgon. Medan andra behöver ha en annan typ av vägledning och mentorskap och en tredje grupp 

kanske behöver expert. Experter som inte vi har?  

 Och det [att vi gör allt för att deltagaren ska lyckas med sina studier/ nå sitt mål] är specialpedagogik för 

mig. Men sen ska vi inte blanda ihop det med specialpedagog för det är en annan sak. Men 

specialpedagogik för mig det är att man ser till att alla får med sig rätt verktyg för att klara sina studier.  

Informant: Det [specialpedagogik] är ingenting som vi håller på med, eller? Annan informant svarar: Eller 

håller vi på med det hela tiden? Ytterligare en person i gruppen svarar då följande: Ja, det var nästan dit 

Jag ville komma. Om jag jämför med mina tidigare erfarenheter så finns det. Så har jag stött på, två olika 

typer av specialpedagoger. Den ena specialpedagogen som hoppade in i klassrummet. Och hur kan vi 

jobba med den här gruppen och med hjälp av den undervisning som sker i klassrummet se till att den här 

elevens eller gruppens behov blir bemötta. Åh det är ju egentligen det vi håller på med. Tycker jag. Sen 

har jag också mött specialpedagogen som bara plockar ut elever och sätter sig i ett enskilt rum och jobbar 
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med enskilda individer. Rakt av. Och det gör vi, ibland, när behovet finns. Men det ser jag mer som 

gruppens anpassning eller individens anpassning i gruppen när behovet existerar, att vi behöver pusha på 

lite mer. Så jag tycker nog att vi egentligen att vi håller på med det fast vi egentligen inte… Men vi är 

inga specialpedagoger.  

Det framgår av citaten att specialpedagogik framförallt förstås som: stödinsatser för att 

deltagare ska kunna nå målen (dunk i ryggen, hejarop, vägledning); en studieteknik (verktyg 

för att klara studier; något som inte hör till folkhögskolan (inget vi håller på med); och något 

som personalen på folkhögskolan håller på med hela tiden fastän att de inte är 

specialpedagoger. Det framgår även att specialpedagogik är det som specialpedagoger gör när 

de ”plockar ut elever” eller ”hoppar in i klassrum”.  

4.2.2 Specialpedagogisk kompetens och förhållningssätt 

På Eken finns sedan en tid tillbaka specialpedagogisk kompetens med som ett önskemål när 

man söker efter ny personal. Rektor beskriver att en person med en sådan kompetens 

exempelvis skulle kunna bidra med handledning av undervisande och vägledande personal, 

kunskap och ansvar för att bevaka aktuell forskning och hjälpmedel samt för att ”hantera de 

svåra fallen”, vilket kan förstås som utförare av pedagogiska utredningar vid särskilt 

stödbehov. På Kastanjen uttrycker rektor att skolan i praktiken redan har en person i rollen 

som informell specialpedagog. Arbetsuppgifterna utgörs exempelvis av samtalsstöd för 

personal och deltagare samt utformning av särskilt stöd, exempelvis anpassade 

scheman/studieplaner. Bland informanterna finns det lärare som på eget initiativ börjat 

utveckla skolans arbete med hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Därutöver beskriver 

personalen att det inte är ovanligt att de jobbar med olika former av individuellt stöd utanför 

sina ordinarie schema. De är flexibla eldsjälar. Personalen finns där, de lyssnar och stöttar 

deltagare kring faktorer som direkt eller indirekt påverkar deltagarna studiesituation. 

Deltagarnas försörjning framförs som en viktig pusselbit för att deltagarna och då framförallt 

de med olika former av svårigheter, ska lyckas med sina studier. Många deltagare behöver 

längre tid för att lyckas med sina studier jämfört med de dagar som förskrivs av Centrala 

studiestödsnämnden [CSN]. De berättade att detta gör att de kan ”räddar många själar som 

faktiskt har hinder och som kan läsa lite längre och inte dra på sig en massa lån.” De berättade 

också att ”om man [deltagaren] har aktivitetsersättning så kan man ju läsa i stort sett hur länge 

som helst. Det är också ett slags specialpedagogik att vi underlättar studiesituationen. Och att 

vi har den kunskapen hos oss”. 
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4.3 Sammanfattning och resultatets koppling till teorin.  

Karaktärsdragen påvisar att medmänsklighet, förtroendefulla relationer och dialog är 

nyckelfaktorer för det som anses vara en fungerande undervisning på de besökta 

folkhögskolorna. Dessa faktorer är centrala för den relationella pedagogikens förhållningssätt 

till utbildning (Aspelin, 2010; Aspelin & Persson, 2011). På folkhögskolorna ger hög 

personaltäthet och små klasser förutsättningar för täta möten mellan personal och deltagare. 

Ett obyråkratiskt och flexibelt arbetssätt framträder, vilket också inverkar på utformning och 

genomförande av undervisning respektive stödinsatser. Arbetsklimatet på dessa skolors 

allmänna kurs har en inkluderande karaktär som vilar på att personalen är engagerad och att 

de formar utbildningen gemensamt med deltagarna. Deltagarens medverkan och delaktighet i 

sin stegvisa utveckling ses som något grundläggande och självklart. Det överensstämmer med 

tankarna inom Bubers Jag och Du filosofi (Aspelin, 2005). Även personalens (mentors) roll 

som vägvisare och medvandrare är tydligt i likhet med den relationella pedagogikens 

förhållningsätt (Aspelin, 2005). Personalen använder både sin formella utbildning och den 

kompetens som de erfarit genom yrkesliv och andra livserfarenheter. Den betydelse den 

förtroendefulla relationen tillskrivs i dessa lärmiljöer liknar det förhållningssätt som beskrivs 

inom den relationella pedagogiken (Aspelin, 2010). Lärarens acceptans och lyhördhet inför 

deltagaren samt deltagarens delaktighet och dialog med lärarna kring sina studier och sitt 

lärande är viktiga byggstenar för en fungerande undervisning på allmän kurs. Den 

pedagogiska relationen kräver att läraren lyckas visa acceptans (det vill säga visar tilltro till 

den deltagaren är) samtidigt som krav och progression är närvarande, enligt Aspelin (2005). 

Här antyder studien att personalen ibland utmanas och att de kan vara i behov av stöd eller 

handledning. Personalen beskriver att de behöver dra gränser och ställa krav vilket visar att 

det finns en medvetenhet kring att den pedagogiska relationen inte är, och inte anses kunna 

vara jämlik i enlighet Aspelins tankar (2005).  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att studien inspirerats av fallstudien som metodansats har två huvudorsaker. För det första (1) 

att specialpedagogiska studier bör utgå från det sammanhang som människan befinner sig i 

(Nilholm & Björck-Åkesson, 2007) och för det andra att (2) gränsen mellan fenomenet jag 

ville studera (de specialpedagogiska aktiviteterna) och kontexten (deras sammanhang) hör 

samman. Dessas två argument stämmer överens med det Yin (2007) framför som kännetecken 

på att fallstudien passar som metodansats.  

Under förberedelser och genomförande har det hela tiden funnits en medvetenhet om att min 

personliga erfarenhet samt förförståelse av folkhögskolan som skolform och det fenomen som 

studeras både utmanar och bidrar till processen. En utmaning var att inte ta saker för givet och 

söka efter mina egna tidigare slutsatser.  Ett bidrag var att jag hade förkunskaper om 

folkhögskolans som organisation och att jag troligen fick tillträde till dessa skolor av den 

anledningen att jag själva arbetar på allmän kurs på en folkhögskola. Urval av skolor och 

intervjuernas utformning har skett så att personliga kopplingar och erfarenheter av de 

skolmiljöer som besökts har undvikits. Parallellt med tillträdet och acceptansen så fanns 

känslan av att jag möttes som en folkhögskollärare på studiebesök, och inte som en forskare. 

En person på studiebesök förväntas delge jämförelser kring sin vardag från sin skola. Det är 

naturligt att några informanter visade intresse för min erfarenhet av folkhögskola samt över 

mitt val att fortbilda mig till specialpedagog. Min bedömning är att jag utan att äventyra 

studiens resultat bidrog till en god ton genom att svara an på dessa frågor. Det var ett aktivt 

val att det företrädelsevis skedde i pauser och andra passager och inte under observationer och 

intervjuer. När min hållning kring fenomenet efterfrågats under intervjuerna valde jag att styra 

samtalet så att fokus åter riktades mot informanten. Relationen som formas under 

datainsamling är både till fördel och nackdel för genomförande och analys (Chiriac & 

Einarsson, 2013).  

Valet av fallstudien som metodansats och dess möjlighet att samla in en mångfald av material 

har varit till stor fördel för att kartlägga fenomenets uttryck inom respektive skola. Även den 

valda turordningen under genomförandet bidrog positivt. Observationerna bidrog till en delad 

upplevelse med flera av de informanter som intervjuades, och gav en känsla för den kultur 
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som råder på skolan. Detta bidrog till ökad förståelse för innehållet vid de efterföljande 

intervjuerna och underlättade det Yin (2007) beskriver om att ha alla sinnen öppna under 

fallstudiens olika datainsamlingsfaser.  

Vid observationerna kan det vara så att observatörens närvaro påverkar det som sker (Chiriac 

& Einarsson, 2013). I samband med observationer frågade jag kort om detta: Det stora 

flertalet meddelade att de tänkt på min närvaro i början av observationerna men att den 

efterhand fallit i glömska, medan andra informanter sa att min närvaro inte påverkat dem alls. 

De menade att det var en ”normal” lektion som observerats. Andra berättade att de tänkt lite 

mer på hur de formulerat sig. Vid flertalet observationer lämnade både några deltagare och 

personal ”observationsrummet” under längre eller kortare stunder. Orsaker till det klargjordes 

i de flesta fall i efterhand.  En orsak som tydligt framkom är att det hör till skolornas 

normalläge att lärare och deltagare väljer att mötas respektive arbeta på andra platser än i 

klassens gemensamma klassrum.  

Med mer tid till förfogande hade närvaron på respektive skola troligen kunnat utökas och 

därmed bidragit till en större datainsamling och djupare analys (Yin, 2007). De likheter som 

kunnat beskrivas utifrån två oberoende skolmiljöer anses ha högre trovärdighet än om studien 

enbart byggt på ett fall, det vill säga en folkhögskolemiljö. Ytterligare något fall hade troligen 

bidragit till att något lite öka resultatets generaliseringsgrad (Yin, 2007 ). Det är dock möjligt 

att andra folkhögskolor använder begreppet specialpedagogik och att de har flera 

specialpedagoger anställda.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva specialpedagogiska aktiviteter inom 

den allmänna kursen på några folkhögskolor. Syftet var också att beskriva vad som 

karaktäriserar arbetet med allmän kurs på dessa två folkhögskolor.  

Resultatdiskussionen inleds med en övergripande diskussion och följs sedan av fördjupade 

diskussioner av fyra centrala resultat. Dessa är Folkhögskolan och specialpedagogiken. 

Olikheter som en tillgång och inte ett problem. En förändrad målgrupp och ökade utmaningar. 

Inget vanligt lärarjobb. 
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5.2.1 Övergripande diskussion 

Studien visar att folkhögskolornas arbete och allmänna kurs kan kännetecknas av lyhördhet 

och dialoger för att identifiera behov av hjälp och stöd, och av att erbjuda en andra chans och 

livsvägledning. Deltagarens nytta med utbildningen framträder som mångfasetterad, det är 

inte enbart gymnasiekompetens som är målet utan parallellt med strävan efter behörighet 

pågår enligt personalens beskrivningar arbetet med att stödja deltagarna i processen att hitta 

livsmål och balans i livet. Likheten med de lärarroller och folkhögskoleideal som beskrivs av 

Landström (2004, 2011) är tydlig. Studien bekräftar vidare att läraren behöver stödja 

deltagare både socialt och pedagogiskt. Dess resultat antyder att det finns likheter med den 

lärarroll som beskrivs av FBR (2013a) respektive Håkansson (2007). Håkansson beskriver att 

lärare inom Komvux utöver kunskap inom sitt ämne och inom pedagogik behöver ha 

specialpedagogisk kompetens och förmågan att vara medmänniska. Ett genomgående tema 

(karaktärsdrag) är även att förtroendefulla relationer mellan deltagare och lärare är centralt för 

en fungerande undervisning på allmän kurs. Studien visar att deltagarnas delaktighet i och 

kring sina studier samt den goda personaltätheten är viktiga förutsättningar för detta. Därtill 

visar studien att det på dessa folkhögskolor verkar råda en flexibel och informell organisation 

som vilar på att personalen är och förmår vara personligt engagerad och ansvarsfull. I tidigare 

forskning (Elstad et al., 2012) om folkhögskolor har liknande resultat presenterats kring 

betydelsen av lärarens personliga engagemang och förtroendefulla relationer inom 

personalgruppen. Vikten av lärarens engagemang och betydelsen av goda relationer mellan 

lärare och deltagare framträder även i Bylanders (2012) intervjuer med deltagare på allmän 

kurs. Den relationella pedagogiken och relationen som lärandets utgångspunkt ger sig 

tillkänna (Aspelin, 2005). Även den särskilda folkhögskolepedagogiken (Paldanius, 2014) 

som har likheter med den relationella pedagogiken (Aspelin, 2005, 2010) framträder: 

Deltagarens delaktighet och medverkan är central. Acceptans, nyfikenhet och erkännande av 

deltagaren är grundläggande för undervisningen på allmän kurs.  

Det tycks vara så att folkhögskolors arbete och allmänna kurs kännetecknas av ett 

inkluderande arbetsklimat på individ, grupp och organisationsnivå, där målet är att möta alla 

deltagares behov inom den ordinarie verksamheten.  

5.2.2 Folkhögskolan och specialpedagogiken  

Det är intressant och viktigt att diskutera varför ordet specialpedagogik inte används på de två 

folkhögskolorna. En förklaring kan vara att de inte känner till specialpedagogikens 
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kunskapsområde. En annan kan vara att det undviks i folkhögskolan eftersom det 

sammankopplas med sådant som de inte vill att deras folkhögskola ska förknippas med. En 

lärare sa att de inte ”håller på med specialpedagogik”. 

Studiens resultat antyder att specialpedagogik förstås på olika sätt, till exempel som 

stödinsatser, studieteknik och att individen ska få stöd att klara sin utbildning. De verkade 

alltså inte förknippa specialpedagogik med inkludering. Inkludering är ett centralt tema inom 

specialpedagogiken (Lang et al., 2012; Lundqvist, 2016; Nilholm, 2007). Det med inkludering 

uttrycks inte klart och tydligt som specialpedagogisk aktivitet utan framstår som en del av 

folkhögskolornas kultur och vardag. Allas olika erfarenheter och delaktighet ses som en 

tillgång både inom deltagar- respektive personalgruppen.  

5.2.3 Olikheter som tillgång och inte ett problem 

Studien visar att samarbete och utbyte av erfarenheter är centralt i lärmiljön, både inom 

deltagargruppen respektive personalgruppen, samt dem emellan. Att grupperna/klasserna är 

åldersblandade och att deltagare respektive personal har olika skol-, arbetslivs- respektive 

livserfarenheter används som en resurs i utformningen av utbildningen. Den inkluderande 

lärmiljö som framträder överensstämmer med Bylander (2012) och (Nylander et al., 2015) 

studier av folkhögskolemiljön och med (Booth & Ainscow, 2002). Att olikhet och mångfald 

ses som en tillgång i undervisningen betyder enligt Booth och Ainscow (2002) att lärmiljöns 

arbetsklimat bidrar till lärande och delaktighet. Studien visar att gemenskap och tillhörighet 

värderas högt. Den sociala miljöns betydelse har likheter med det som beskrivs kring Norsk 

folkhögskola (Borgen & Borgen, 2015). Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan deltagare är 

en del undervisningens normalläge och pedagogiska grundsyn (FBR, 2016a; FBR 2017a). 

5.2.4 En förändrad målgrupp och ökade utmaningar 

Studien visar på att folkhögskolorna utmanas av att många deltagare har hög frånvaro, stora 

behov av stödinsatser samt behov av livsvägledning. De förändringar av grundvillkoren för 

verksamheten (FBR, 2016a), där tillgång till kurativt stöd respektive studie- och 

yrkesvägledning är ett krav från sommaren 2017, visar på att dessa faktorer är kända och 

”hanterade” på organisationsnivå. Att vuxna elever inom Komvux har behov av kurativt stöd 

beskrivs även av Håkansson (2007). Här finns ytterligare en likhet med Håkansson (2007) 

resultat; lärarnas ökade motivations- och omsorgsarbete riskerar att medföra att den 

pedagogiska relationen går förlorad. Denna studie antyder att personalen upplever denna 
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balans som viktig men stundtals utmanande. Aspelin (2005) resonemang kring den 

pedagogiska relationens viktiga balansakt anger att läraren behöver visa både acceptans och 

lyhördhet samtidig som nya mål sätts upp som utmanar deltagarna i sitt lärande Här antyder 

denna studie att utvecklade former av samtalsstöd kring pedagogiska frågor för personalen 

(specialpedagogisk aktivitet) kan vara en väg att stödja lärarna i arbetet att klara den 

pedagogiska relationens betydelsefulla balansakt.  

5.2.5 Inget vanligt lärarjobb 

Studien visar att folkhögskolans lärmiljö bygger på att personal/lärare har och förmår 

balansera det stora personliga engagemang som lärarjobbet och den pedagogiska 

utformningen av allmän kurs vilar på. Slutsatsen att lärarjobbet på folkhögskola inte är ett 

”vanligt” lärarjobb förstärks av att de statliga styrdokumenten (SFS, 2015:218; Prop. 

2013/14/172) och folkbildningsrådets riktlinjer (FBR, 2016b; FBR, 2015b) och den frihet att 

forma sin egen verksamhet som de både medger och kräver. En studie av norsk folkhögskola 

(Elstad et al., 2012) visar på kopplingar mellan personalens personliga engagemang och den 

frihet folkhögskolans lärare har att utforma undervisningen utan statliga direktiv. Elstad med 

flera beskriver att friheten medför att lärarrollen är mer självstyrande jämfört med ordinarie 

skolformer som styrs av statliga direktiv. I svensk folkhögskolekontext kan detta jämföras 

med den frihet folkhögskolans lärare har att utforma innehåll och arbetsformer i 

behörighetsgivande ämnen på allmän kurs (FBR, 2015b) utifrån motsvarande ämnesplan i 

läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b). Friheten och den självstyrande rollen tycks 

väcka ett engagemang och ansvar som skapar och kräver eldsjälar.  

5.3 Avslutande reflektioner 

Folkhögskolor är lärmiljöer som arbetar med personer i behov av stöd och som gör en hel del 

specialpedagogiska aktiviteter utan att benämna dem som specialpedagogiska. Målgruppens 

förändring är kartlagd och känd (FBR, 2016a) liksom folkhögskolepersonalens behov av ökad 

teoretisk specialpedagogisk kompetens (Nylander et al., 2015) och ökad specialpedagogisk 

kunskap (FBR, 2013a). Denna studie visar att personalen upplever att stödbehoven har ökat. 

En orsak kan vara att allt fler som misslyckats i skolan söker sig till folkhögskolans 

verksamhet. En alternativ orsak är att det är personalens och organisationens medvetenhet om 

deltagarnas stödbehov som ökat.  
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Studien visar att dialog och lyhördhet är de främsta verktygen i folkhögskolornas kartläggning 

av stödbehov. Men frågan är om förtroendefulla relationer, dialoger, lyhördhet alltid är väl 

fungerande kartläggningsmetoder för de deltagare som upplever socialt samspel och nära 

relationer som utmanande eller som av andra skäl inte förmår uttrycka sig tydligt kring sina 

behov. En fråga för vidare studier är hur den relationsbaserade utbildningen och den 

dialogbaserade kartläggningsmetoden på allmän kurs kan utvecklas för att ytterligare bidra till 

folkhögskolans aktiva arbete kring allas lika rättigheter och möjligheter (FBR, 2016a; SFS, 

2008:567). En annan fråga för vidare studier är om de tendenser som identifierats i denna 

studie är gällande på andra folkhögskolor. Sådana studier skulle bidra till att utveckla 

förståelsen kring specialpedagogik och folkhögskolor. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

 

*En folkhögskola för alla var studiens arbetsnamn.  
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Bilaga 2 Enkät, strukturerad observation 

Källa: Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Index of inclusion: developing learning and 

participation in schools. Center for Studies on Inclusive Education (CSIE)  

(min översättning) 

 

Index of inlclusion- Att utveckla 

lärande och delaktighet i skolan 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Håller inte 

alls med 

Behöver mer 

information 

 

A Skapa delaktiga kulturer             

1 

Strävan är att alla ska känna sig 

välkomna         

2 Deltagarna hjälper varandra         

3 Personalen samarbetar med varandra         

4 

Personal och deltagare behandlar 

varandra med respekt         

6 

Det finns höga förväntningar på alla 

deltagare         

7 

Personal och deltagare möter/behandlar 

varandra som människor och som 

tillhörande en roll.         

8 

Personalen försöker ta bort/minska 

barriärer för lärande och delaktighet i alla 

aspekter av skolan.         
 

 Bilaga 2, sid 1(2) 
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B. Producera inkluderande policys 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Håller inte 

alls med 

Behöver mer 

information 

1 Alla former av stöd koordineras         

2 

Personalutvecklingsaktiviteter ex. 

fortbildning, hjälper personalen att svara an 

på deltagarnas mångfald         

3 Hinder för närvaro är förminskade         

 

 

C Utveckla inkluderande policys 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Håller inte 

alls med 

Behöver 

mer 

information 

1 

Undervisning planeras med alla studenters 

lärande i åtanke         

2 

Lektioner uppmuntrar alla deltagare till 

medverkan och delaktighet         

3 Lektioner utvecklar en förståelse för olikheter         

4 Deltagarna lär sig genom samarbete         

5 

Uppskattning/bedömning bidrar till 

deltagarnas prestation         

6 

Disciplin i klassrummet baseras på ömsesidig 

respekt         

7 

Lärare planerar, undervisar och bedömer 

tillsammans         

8 

Undervisningsassistenter/Resurslärare stödjer 

lärande och delaktighet för alla deltagare         

9 

Deltagares olikhet används som en resurs för 

undervisning och lärande         

10 

Personalen utvecklar resurser för att stödja 

lärande och delaktighet         

 

Bilaga 2, sid 2(2) 
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Bilaga 3 Intervjuguide, beskriver samtalsområden  

 

1. Beskriv ditt/ert arbete och roll på skolan och inom den allmänna kursen. 

2. På vilket sätt förbereder och arbetar du för att tillgodose behov hos alla deltagare?  

3. Hur tänker du/ni kring ert arbete med skolans sociala klimat?  

4. Hur tänker du/ni kring val av innehåll och metoder i undervisningen? 

5. Hur får/tar personalen reda på vilka behov av pedagogiskt stöd som en deltagare har?  

6. Vem/vilka har ansvar för och hur hanterar ni svåra lärsituationer på allmän kurs?  

7. Hur ser den pedagogiska personalens möjligheter ut att bolla tankar och få stöd kring 

situationer som utmanar eller oroar dem?  

8. Specialpedagogik relaterat till allmän kurs, tankar och funderingar.  
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Bilaga 4 Samtyckesformulär vid intervjuer 

Studiens övergripande syfte är att undersöka arbetet på allmän kurs. Studien intresserar sig 

särskilt för folkhögskolans lärmiljö. Det vill säga skolans fysiska miljö samt aktiviteter och 

tillvägagångssätt som bidrar till lärande.  

Intervjuerna spelas in. Intervjuerna handlar om arbetet med allmän kurs. 

Allt insamlat material kommer att avidentifieras, förvaras säkert och hanteras enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer.  

Examensarbetet innehåller inga namn. Det kommer att arkiveras på Mälardalens högskola och 

finnas tillgängligt för dig i den publika databasen Diva.  

Att delta är frivilligt och respektive deltagare i studien har möjlighet att återta sitt skriftliga 

samtycke under studiens gång.  

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och ger härmed sitt samtycke 

till sitt deltagande i studien: 

Datum:……………………… 

Namnunderskrift: ……………………. 

Namnförtydligande:……………………. 

Roll:…………………….. 

Telefonnummer:………………….. 

 


