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Förord
Du läser nu rapporteringen av en empirisk studie om folkhögskolans utformning av 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I fokus är yrkesutbildningen till fritidsledare. 
Studien möjliggjordes läsåret 2019-2020 genom Förbundet Folkhögskollärarnas stipendium 
för forskningsmöjlighet. Vidare har medel ur Carl Cederblads minnesfond finansierat 
rapportens grafiska formgivning.

Utöver möjliggörandet har flera personer påverkat studien i positiv riktning. Ett särskilt tack 
till Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, för akademisk 
sparring från ax till limpa; Gerhard Holmgren, generalsekreterare i Rörelseorganisationernas 
intresseorganisation (RIO), för arkivmaterial om Fritidsledarskolornas tidiga arbete med 
forskningsanknytning; och Martin Lackéus, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, för 
kommentarer på ett sent rapportutkast. Slutligen ett varmt tack till alla folkhögskollärare, 
rektorer och andra som frikostigt svarat på (tidvis besvärliga) frågor om yrkespraktiken. Utan 
ert engagemang och öppenhet, ingen studie.

Andreas Ruschkowski

Södertälje, oktober 2020
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Sammanfattning
De senaste 50 åren har nästan hela det svenska välfärdssamhället vetenskapliggjorts. Staten 
värdesätter att betydande sektorers verksamhet baseras på forskning och praktisk kunskap. 
Inte minst gäller det landets lärosäten och skolväsende genom bestämmelsen att utbildning 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (högskolelag, SFS 1992:1934; skollag, 
SFS 2010:800). I verksamheterna är det ytterst den enskilda yrkesutövaren som ansvarar för 
lagens utformning. Dock är en utbildningsform undantagen båda lagarna: folkhögskolan. Den 
är tillsammans med studieförbunden istället del i den “fria och frivilliga” folkbildningen. Ändå 
baseras vissa folkhögskolekurser på bestämmelsen, såsom yrkesutbildningen till fritidsledare. 
Här väcks frågor. Eftersom vuxenpedagogisk forskning om utbildning på en vetenskaplig 
kunskapsbas är mycket begränsad blir det svårt för praktiker att fatta underbyggda 
verksamhetsutvecklande beslut.

Mot denna bakgrund är studiens syfte att identifiera folkhögskolans utformning av 
utbildning på en sådan kunskapsbas. Hur beskriver lärare och rektorer hur utbildning på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas? Genom mixade metoder ställs frågan 
brett i en enkät till dessa yrkeskategorier (n=780) och nyanseras i intervjuer med specifikt 
fritidsledarutbildningens lärare (n=14). I den deskriptiva analysen av enkätsvaren illustreras 
att innehållet i begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i olika grad tycks vara 
levande inom folkhögskolan. Den tematiska analysen av intervjuerna visar att utbildning 
som vilar på det förra begreppet utformas med forskningsanknutet kursmaterial såsom 
ämneslitteratur i nivå med högre studier och forskares föreläsningar. Dessutom även med 
studentuppsats. Det senare begreppet utformas via kollegial pedagogisk reflektion inom och 
bortom arbetslaget liksom via arbetslivserfarenhet som fritidsledare. Utifrån dessa resultat 
belyses mitt originella kunskapsbidrag till diskussionen om folkhögskolans utformning av 
utbildning på vetenskaplig kunskapsbas i fyra aspekter. 

Den första aspekten lyfter att utformningen av utbildning på vetenskaplig grund tycks ha 
en svag samverkan mellan folkhögskola och forskning. Den andra aspekten pekar mot att 
utformningen av utbildning på vetenskaplig grund mer verkar fokusera undervisningsinnehåll 
än metoderna som innehållet iscensätts genom. I den tredje aspekten beskrivs hur 
utformningen av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet förefaller brista i systematisk 
dokumentation tillsammans med andra. Vilket får konsekvenser för vad som kan kallas 
beprövad erfarenhet. Den fjärde aspekten betonar en problematik med förståelsen av 
arbetslivserfarenhet som fritidsledare som ett sätt att utforma fritidsledarutbildningen på 
beprövad erfarenhet.

Sammantaget indikerar resultaten en utvecklingspotential. Därför föreslås ett par långsiktigt 
hållbara strategier i utvecklingsarbetet för folkhögskola på vetenskaplig kunskapsbas: att stärka 
dels lärares och rektorers forskningslitteracitet, dels praktiknära folkhögskolforskning. 
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INLEDNING
De senaste 50 åren har nästan hela det svenska samhället vetenskapliggjorts (Kristensson 
Uggla, 2019). Vetenskapens framväxt har i tilltagande grad bidragit till omvälvande 
förändringar i sektorer såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst och inte minst utbildning. 
En del av framväxten speglas genom skolväsendets bestämmelse att utbildning ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (skollag, SFS 2010:800). Sedan 1977 regleras även 
landets högskolor och universitet (högskolelag, SFS 1992:1434). Det är tydligt i lagstiftning 
att staten värdesätter verksamhet som grundas på forskningsbaserad och praktisk kunskap. 
I konkret verksamhet ansvarar ytterst den enskilda yrkesutövaren för lagens yrkespraktiska 
utformning. Dock är en utbildningsform för vuxna undantagen liknande spelregler om 
vetenskap: folkhögskolan. Den är tillsammans med studieförbunden istället del i den “fria och 
frivilliga” folkbildningen.

Som kontrast utformar folkhögskolans verksamheter självständigt sitt innehåll och pedagogik i 
växelverkan med egna lokala behov respektive huvudmannens ideologiska inriktning (Andersson 
m.fl., 2020). Friheten är dock villkorad att bidra till samhällets demokratisering (Förordning 
om statsbidrag till folkbildningen, SFS 2015:218). Vidare är det folkbildningspolitiska målet att 
verksamheternas deltagare ska “ges möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället” (SOU 2013/14:172, s. 19). I relation 
till detta mål väcks här frågor om det inom folkbildningen finns en levande diskussion om 
utbildning för vuxna som vilar på en vetenskaplig kunskapsbas? Dessa frågor är särskilt intressanta 
givet att vissa yrkesförberedande kurser i folkhögskolan trots andra spelregler ändå bedrivs utifrån 
nämnda bestämmelse. Till exempel fritidsledarutbildningen.

Fritidsledarutbildningen - förberedelse för arbete i fritidssektorn främst med barn och 
ungdomar - regleras av bestämmelsen att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (Fritidsledarskolorna, 2017). Här är det dock inte i statens regi utan 
istället via samarbetsorganisationen Fritidsledarskolorna. Formuleringen i deras nationella 
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utbildningsplan ligger i linje med Europarådets rekommendation till sina 47 medlemsstater, 
däribland Sverige, att forskningsbasera styrdokument för ungdomsarbete (Council of Europe, 
2017). Hur bestämmelsen utformas från utbildningsplan till vuxenpedagogisk yrkespraktik är 
dock obeforskat.

Det vuxenpedagogiska området är underbeforskat i allmänhet (Vetenskapsrådet, 2015) 
och inom yrkesutbildning i synnerhet (Vetenskapsrådet, 2019). Detta trots att mängden 
yrkesförberedande program inom utbildningssystemet är omfattande, inte minst inom 
folkhögskolan (Nørholm Lundin, 2010). Vidare betonar viss forskning om specifikt 
begreppsparet “vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” att det omges av oklarhet och 
mångtydighet (t.ex. Jahnke, 2019; Kroksmark, 2016; Persson, 2017; Sahlin, 2019; Skolverket, 
2011, 2013; Wahlberg & Persson, 2017). Sammantaget gör avsaknaden av relevant forskning 
det svårt för folkhögskolans praktiker att fatta underbyggda beslut kring riktat utvecklings- 
och kvalitetsarbete avseende utbildning på vetenskaplig kunskapsbas. Föreliggande 
empiriska studie bidrar därför i ett unikt första underlag potentiellt med stöd för sådana 
verksamhetsutvecklande beslut. I förlängningen är studien ett inlägg i den vidare diskussionen 
om vetenskapens roll i folkbildningen.

Syfte och forskningsfråga
Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att identifiera folkhögskolans utformning av 
utbildning på en vetenskaplig kunskapsbas. Hur beskriver lärare och rektorer hur utbildning 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas? Frågan ställs i relation till 
folkhögskolan som helhet och fördjupas ytterligare i relation till fritidsledarutbildningen 
specifikt. Fördjupningen består av individuella intervjuer med lärare som utbildar fritidsledare. 
Utöver detta syfte är ambitionen dessutom att med studien som plattform föreslå strategier i ett 
utvecklingsarbete för en sådan kunskapsbas.

Rapportens disposition
Rapporten är disponerad som följer. Som en del av inledningskapitlet med studiens bakgrund 
och syfte fördjupas även kontexterna folkhögskola och fritidsledarutbildning. I kapitel 2 
ges perspektiv på vetenskap. Perspektiv genom dels en tillbakablick och beskrivning av 
skolväsendets respektive fritidsledarutbildningens innebörd av vetenskap och beprövad 
erfarenhet, dels några för studien viktiga huvuddrag i tidigare forskning. Kapitel 3 beskriver 
koncentrerat studiens design och genomförande. I kapitel 4 redovisas resultaten av den 
deskriptiva och tematiska analysen. Kapitel 5 integrerar och diskuterar resultaten samt 
utvecklar vidare studier och diskuterar studiens begränsningar. Kapitel 6 avslutar rapporten 
med strategier i utvecklingsarbetet för folkhögskola grundad på vetenskaplig kunskapsbas. 
Därefter följer referenser samt bilagor med studiens design och genomförande i mer detalj 
liksom en utförligare redovisning av enkätens svarsfördelning.

Om folkhögskola och fritidsledarutbildningen
Fritidsledarutbildningen i studiens fokus bedrivs på folkhögskola. Sedan 1868 erbjuder 
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folkhögskolan utbildning specifikt för vuxna. Organisatoriskt ingår verksamheten i 
folkbildningen ihop med studieförbunden och 2019 bestod den av 155 folkhögskolor 
respektive 10 studieförbund, med studiecirklar representerade i landets samtliga 290 
kommuner (Folkbildningsrådet, 2020a). I utbudet finns en stor bredd av kurser, program, 
studiecirklar och kulturella aktiviteter. Folkhögskolornas verksamhet består bland annat av 
allmän kurs där studenterna kan uppnå kunskaper för att kvalificera sig till högre studier, 
och särskild kurs, där några av dessa förbereder studenterna för arbete inom olika yrken 
(Fejes m.fl., 2018). Den särskilda kursens yrkesinriktning relaterar till varje folkhögskolas 
ideologiska grund liksom arbetsmarknadsförutsättningarna på den specifika plats där 
folkhögskolan befinner sig (Landström, 2004, 2018). Under det senaste decenniet är en 
trend att deltagargruppen på särskild kurs växt sig större än deltagargruppen på allmän kurs 
(Nylander & Östlund, 2018). Dessa verksamheter inom folkbildningen får statens stöd under 
förutsättning att de utvecklar och fördjupar demokratin.

Enligt statsmakterna ska folkbildningen bidra till bland annat social inkludering, ökad 
egenmakt och utjämnande av kunskapsklyftor (Förordning om statsbidrag till folkbildningen, 
SFS 2015:218). Vidare är det folkbildningspolitiska målet att de som deltar i verksamheten 
ska “ges möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället” (SOU 2013/14:172, s. 19). Dock regleras 
utbildningsformen varken av högskolelagen (SFS 1992:1434) eller skollagen (SFS 2010:800) 
och därför heller inte av till exempel Skolverket eller Skolinspektionen. Inom folkbildningen 
saknas ett statligt - eller av till exempel samarbetsorganisationer - utkrävande eller tillsyn 
av pedagogiskt ansvar. Istället är folkhögskolor och studieförbund del i idealet om den 
“fria och frivilliga” folkbildningen. Det här innebär en frihet att självständigt utforma 
pedagogisk verksamhet i samverkan med varje folkhögskolas lokala behov men också ägarens 
ideologiska inriktning (Andersson m.fl., 2020). Utöver friheten är en bakomliggande tanke 
att verksamheternas deltagare deltar frivilligt. Folkbildningsrådet är den ideella förening med 
vissa myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering, som bland annat fördelat statens 
bidrag till folkbildningen och även utvärderar resursanvändningen. En yrkesutbildning som 
sedan ett halvt sekel bedrivs i folkhögskolan under dessa villkor är den som förbereder för 
arbete som fritidsledare.

Fritidsledaryrket i Sverige kan spåras tillbaks till 1800-talets framväxt av folkrörelserna 
(Olson, 1982). Rörelserna startar barn- och ungdomsverksamhet vilket genererar behov 
av utbildade ledare. Den här typen av strukturerad verksamhet kallas tidigt för hemgård, 
sedan ungdomsgård och senare fritidsgård. Från 1900-talets mitt har fritidsgårdar varit 
en central institution med meningsfull aktivitet för ungdomar efter skolan. Vid den här 
tiden anordnar folkhögskolan yrkesutbildning av ungdomsledare, en yrkesbeteckning 
som tidigt 1970-tal ersätts med fritidsledare (Olson, 2008). Folkhögskolan bedriver initialt 
försöksverksamhet med en ettårig fritidsledarutbildning som från 1974 blir tvåårig (Boräng 
m.fl., 1981). Parallellt anordnas i mindre omfattning utbildning för arbete i ungdoms- 
och fritidssektorn dels i kommunal regi, dels i samarbete mellan gymnasieskolan och 
universitet. Efter statliga utredningar om bland annat utbildningarnas framtid och bristande 
enhetlighet permanentas nämnda försöksverksamhet i mitten på decenniet (Betänkande Ds 
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U 1974:11; Prop. 1975:14). Utredningarna föreslår även att folkhögskolan ska ges ensamrätt 
på fritidsledarutbildning bland annat utifrån motiveringen att folkrörelserna länge utbildat 
just ungdomsledare. Genom riksdagsbeslut tidigt 1979 nedmonteras systemet med andra 
anordnare och monopolet träder laga kraft sommaren samma år. Riksdagsbeslutet tydliggör 
fritidsledarutbildningens högskolestatus genom dels antagningskrav för allmän behörighet till 
högskolestudier, dels att jämställa utbildningen med högskoleutbildning (Prop. 1978/79:100, 
s. 649). Här tillskrivs “jämställd” innebörden att utbildningen ska ges på en jämförbar nivå 
med högskoleutbildning. Vid den här tiden ansvarar Skolöverstyrelsen (idag Skolverket) 
för den nationella utbildningsplanen och har tillsynsansvar. 1991 tas riksdagsbeslut om 
att folkhögskolan fortsatt får bedriva fritidsledarutbildning men utan monopol och med 
förändringen att Skolöverstyrelsens ansvar upphör (Prop. 1990/91:82, s. 26f). Samma år 
övertar samarbetsorganisationen Fritidsledarskolorna medlemsskolornas gemensamma 
angelägenheter. De angelägenheterna handlar bland annat om samverkan med diverse aktörer, 
pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete men inte tillsynsansvar gentemot 
medlemsskolorna (Fritidsledarskolorna, 2012). Fritidsledarutbildningen tillhör gruppen 
eftergymnasiala utbildningar som sedan högskolereformen 1993 saknas i examensordningen, 
och därför är utbildningen formellt sett inte en högskoleutbildning (Landström, 2004). 
Sammantaget återfinns ursprunget till fritidsledarutbildningens krav på en vetenskaplig 
kunskapsbas alltså i 1970-talets debatt om utbildningens framtid (Berggren, 1995).

Idag genomförs yrkesutbildningen till fritidsledare på 22 folkhögskolor i landet 
(Fritidsledarskolorna, 2020). Den kan läsas antingen på heltid alternativt halvfart distans med 
närträffar. Inriktningen är mot arbete i kommunal fritidsverksamhet likväl som organisationer 
eller anstalter verksamma inom socialt arbete i vid bemärkelse. Varje folkhögskolas lokala 
kursplan skrivs fram utifrån dels den nationella utbildningsplanen, dels den enskilda 
folkhögskolans unika förutsättningar. Den senaste nationella utbildningsplanen betonar i 
portalparagrafen att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(Fritidsledarskolorna, 2017). Centrala kunskapsområden är till exempel människans 
utveckling och villkor, samhällskunskap, fritidsaktiviteter i teori och praktik, fritidskultur, 
ledarskap och professionalitet i olika kontexter. Specifika ämnen och teman är bland 
annat pedagogik, psykologi, sociologi och interkulturellt ledarskap. Några exempel på 
fritidsledarutbildningens lokala profiler är socialpedagogik, friluftsliv och projektledarskap.

Det senaste decenniet har drygt 300 fritidsledare examinerats årligen för arbete främst inom 
skola, fritidshem och fritidsgård, och i mindre uträckning även verksamheter för människor i 
social utsatthet (Ruschkowski m.fl., 2019). Enligt SCBs (2020b, s. 16) senaste statistik från 2018 
är 14500 personer yrkesaktiva som fritidsledare eller liknande.
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PERSPEKTIV PÅ VETENSKAP 
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET
En tillbakablick
Sedan åtminstone antiken har diskussionen om vetenskap varit ständigt aktuell och på 
avgörande sätt förändrat människans tänkande (Johansson, 2018; Sassi, 2018). I modern 
tid etableras vetenskap i relation till betydande samhällssektorer. Den första formaliserade 
bestämmelsen i Sverige om att en verksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet 
införs i medicinsk praktik under 1890-talet (Carlhed Ydhag, 2020; Johannisson m.fl., 
2010). Drygt hundra år senare är evidensbaserad medicin (EBM) den samtidsanpassade 
benämningen för dessa krav. Idag innebär EBM den process där läkare och annan 
sjukvårdspersonal vid beslut om behandling kritiskt integrerar information från bästa möjliga 
vetenskapliga underlag, klinisk expertis och patientens omständigheter (Sackett m.fl., 1996). 
I korta drag är detta en systematisk process som strävar efter vad som fungerar (effektivitet) 
för vilka (målgrupper) med en rimlig förklaring till varför (lagbundna samband). Från sitt här 
illustrerade ursprung i antiken eller ännu längre tillbaks har den så kallade evidensrörelsen 
etablerat sig också i de flesta andra svenska samhällssektorer.1

Under 1970-talet inleds etableringen av en vetenskaplig kunskapsbas även i andra bärande 
delar av välfärdssamhället. Bestämmelser tillkommer inom hälso- och sjukvårdssektorn 
och nya skapas inom miljö och utbildning. Till exempel ska all vårdpersonal utföra 
sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
(patientsäkerhetslag, SFS 2010:659); skaderiskutredningar inom genteknik ska genomförs 
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (miljöbalk, SFS 1998:08); högskolans 
utbildning ska sedan 1977 vila på vetenskaplig grund (högskolelag, SFS 1977:218) och 
från 1992 även på beprövad erfarenhet (högskolelag, SFS 1992:1434). Sedan 2010 ska även 

1   För en fördjupning av evidensrörelsen inom medicin och utbildning de senaste decennierna, läs Bohlin (2011), 
Levinsson (2013) respektive Alvunger och Wahlström (2018). 
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utbildning i skolväsendet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (skollag, SFS 
2010:800), De här och andra författningar formuleras något olika men med en i grova drag 
gemensam andemening: vetenskap. Vidare reglerar begreppet evidensbaserad praktik (EBP) 
socialtjänstens verksamhet (Jergeby, 2008; Socialstyrelsen, 2012; Betänkande SOU 2008:18). 
I deras uppdrag ingår det att, fast inte reglerat i lag, systematiskt arbeta utifrån och utveckla 
metoder grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. EBP tydliggör att yrkesutövandets 
plattform bör vara systematisk och tillförlitlig kunskap om de program och interventioner som 
används. Ytterligare ett begrepp som används, med samma grund i vetenskap och beprövad 
erfarenhet, är kunskapsbaserad vård (Freij, 2012; Mattsson, 2019). I sammanhanget kring 
vetenskap är det också relevant att förstå att evidensrörelsens etablering i Sverige de senaste 50 
åren får spridningseffekt bortom sin tillämpning i nämnda samhällssektorer.

Etableringen påverkar även andra centrala delar av det svenska välfärdssamhället. Några 
exempel. Parallellt har exempelvis teknikområdet i tandem med vetenskap sedan mitten på 
1950-talet genomgått en radikal utveckling inklusive datorisering, digitalisering och artificiell 
intelligens (Felt m.fl., 2017). Kraven på att använda vetenskap och evidensbasera långsiktiga 
beslut ökar även i stadsutveckling (Forsemalm m.fl., 2019) och sport (Johansson, 2020; Sumpter, 
2016). Inom elitfotboll är avancerad dataanalys på frammarsch, med statistik på allt från skott på 
mål och hur passningar slås bäst till framgångsrik taktik baserad på systematisk utforskning av 
spelarna. Inom politiken finns en rörelse som propagerar för evidensbaserade beslut (Ahlbäck 
Öberg, 2018; Brännmark, 2018). Den här sortens beslutsfattande aktualiseras inte minst i 
den svenska regeringens pandemihantering 2020 då samhällsstrategiska åtgärder baseras på 
Folkhälsomyndighetens aktuella forskningsläge. Ännu en sektor som påverkas i hög grad är 
juridik. Detta eftersom vetenskap och beprövad erfarenhet är juridiska begrepp. Den rättsliga 
begreppstolkningen i olika lagar och deras praktiker avgör rättstvister (VBE-programmet, 2016; 
Wahlberg & Persson, 2017). Här finns en spänning i att statens bestämmelser varken preciserar 
begreppstolkningen eller dess yrkespraktiska utformning. Begreppen är styrande i enlighet med 
lagstiftning men preciseras inte i vare sig författningar eller propositioner. Ansvaret att precisera 
ankommer istället respektive sektors myndigheter och ytterst den enskilda yrkesutövaren i sin 
egen praktik (Johansson, 2012). I till exempel utbildningssystemet är tre sådana myndigheter 
Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Således finns en statsfinansierad 
infrastruktur med ansvar för stöd till, forskning kring och tillsyn av dessa sektorers yrkesutövare. 
Allt som allt styrker ovan illustrerade version av en tillbakablick framväxten av ett nästan helt 
vetenskapliggjort samhälle (Kristensson Uggla, 2019).

I ljuset av tillbakablickandet och föreliggande studies syfte är det relevant att ge ytterligare 
perspektiv specifikt på utbildningssystemets bestämmelse om vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. I en anda av avgränsning är det särskilt intressant att härnäst titta lite 
närmare på bestämmelsens innebörd dels i skolväsendet, dels också i fritidsledarutbildningen.

Bestämmelsens innebörd i delar av utbildningssystemet
Skolväsendet

Begreppsparet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är särskilt intressant att granska 
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lite närmare i skolväsendet. Detta eftersom den här formuleringen enbart är ett decennium 
ung i verksamheten; en tid under vilken skolmyndigheter, lärarutbildare och forskare men 
även skolledare och lärare arbetat intensivt med att tolka begreppens innebörd. Skollagen (SFS 
2010:800) reglerar en rad olika skolformer2 och dessutom kompletterar fritidshemmet några 
av dem. I språkbruket om skolan används utöver nämnda begreppspar dessutom ytterligare 
nyckelbegrepp. Deras innebörder är det också nödvändigt att försöka förstå i det vidare 
sammanhanget. Mer om begreppen här nedan.

Utifrån regeringens och skolmyndigheters texter definieras här några nyckelbegrepp i 
skolväsendets språkbruk. Först ut är “utbildning”. I ett av skollagens förarbeten tydliggörs 
att definitionen avser utbildningen i vid mening vilket inbegriper alla dess områden (Prop. 
2009/10:165, s. 224). I fokus är dock ofta undervisningens innehåll och pedagogiska 
utformning för att uppnå elevernas kunskapsmål. I övergripande ordalag består det första 
ledet “vetenskaplig grund” av kunskap producerad på universitet och högskolor, alltså 
forskning. Mer specifikt innebär det kunskap baserad på resultaten från vetenskapliga studier 
i kombination med ett systematiskt utforskande, som sedan kritiskt granskas, prövas och 
sätts i ett sammanhang (Skolverket, 2018). Kopplat tillbaka till undervisningsinnehåll och 
pedagogisk utformning så ska båda dessa alltså baseras på forskning - “vad forskningen 
säger” - för att främja elevutveckling och lärande (Skolforskningsinstitutet, 2020; Skolverket, 
2020). Det andra ledet “beprövad erfarenhet” definieras i kontrast som kunskap baserad på 
professionens erfarenheter i den egna pedagogiska verksamheten. För att en professionell 
erfarenhet ska klassas som “beprövad” måste den vara prövad, dokumenterad, utvecklad under 
lång tid och av många (Minten, 2017; Skolverket, 2011, 2013). Systematik och transparens 
är basen för att skapa den här kunskapen som alltså varken är snäv, kortsiktig, outtalad 
eller enbart individuell. När goda pedagogiska erfarenheter är beprövade kan de överföras 
och tillämpas i liknande kontexter utanför den egna. I Skolinspektionens (2019) senaste 
skolgranskning lyfts att till exempel kommunala skolhuvudmän måste möjliggöra lärares 
samverkansstrukturer att just systematiskt pröva, dokumentera och utveckla erfarenheter 
tillsammans med lärare från andra huvudmän i andra kommuner. Gällande begreppsparets två 
nämnda led så betonar Skolverket (2012) att kunskapskällorna ska komplettera varandra och 
anses lika relevanta. 

Ytterligare några begrepp3 är viktiga i språkbruket om skolan. Ännu ett sådant är “evidens” 
vilket avser vetenskapliga belägg eller stöd. Dessa belägg är alltid förenade med olika 
grader av osäkerhet och ska alltså varken ses som slutgiltiga eller säkra (Skolverket, 
2019). Evidens används i utbildning främst på två olika sätt. Dels som “evidensbaserad 
skolpraktik” vilket innebär verksamhet underbyggd av den för tillfället högsta möjliga 
graden av vetenskapliga belägg om undervisningsinnehåll, didaktisk utformning etc. I det 
här komplexa arbetet har skolväsendets professioner hjälp av Skolforskningsinstitutets 
(SFS 2014:1578) forskningssammanställningar. Dels även “evidensinformerad skolpraktik” 
vilket bland annat kan innebära verksamhet som integrerar evidens med yrkesutövarnas 
2   I skolväsendets skolformer ingår förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
3   För att avgränsa mängden begrepp här nämns följande två endast i förbigående: forskningsbaserat arbetssätt och 
vetenskapligt förhållningssätt. För en fördjupning, se Skolforskningsinstitutet (2020) och Skolverket (2018, 2019).
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beprövade erfarenhet och professionella omdöme (Skolforskningsinstitutet, 2020). Utöver 
integreringen kan skolpraktiken även inkludera kvalitativ forskning och dessutom vägledas 
av frågorna vad fungerar för vem och i vilket sammanhang vid värdering av till exempel en 
undervisningsstrategi. Evidensinformering innebär att evidens ses som en av flera källor i 
vägledning av skolpraktiken.

Ovanstående översikt av skolväsendets språkbruk i arbetet med vetenskaplig kunskapsbas 
ger en idé om några nyckelbegrepps innebörd och hur de hänger samman. Samtidigt 
väcks frågor kring begreppsparet “vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” i 
folkbildningens verksamheter. Till exempel hur innebörden växt fram och förändrats i 
fritidsledarutbildningen.

Yrkesutbildning till fritidsledare

Något som kan vara meningsfullt att undersöka är begreppsparets framväxt i 
fritidsledarutbildningens nationella utbildningsplaner. Eftersom utbildningen jämställs 
med högskolenivå, och högskolelagen formulerades 1977 med en omformulering 1992, är 
det särskilt intressant med perspektiv på om och hur begreppsformuleringen förändrats i 
utbildningsplaner över tid. I det följande granskas därför översiktligt innebörden av den 
vetenskapliga kravformuleringen i de till dags dato sex utbildningsplanerna (1976, 1983, 1991, 
2000, 2010, 2017).

I den ursprungliga planen från 1976 formuleras: “På den yrkesinriktade 
fritidsledarutbildningen ställs speciella krav, vad gäller nivån på de teoretiska studierna, den 
praktiska anknytningen till fritidssektorns olika verksamhetsfält samt integration mellan teori 
och praktik” (Skolöverstyrelsen, 1976, s. 6). Här saknas både begreppen vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet; något som är förväntat eftersom högskolelagens krav på vetenskaplig 
grund införs först året efter. Istället betonas en specifik studienivå, yrkesanknytning 
och kopplingen teori-praktik. En översikt av kravformuleringarna i de fem kommande 
utbildningsplanerna redovisas i tabell 1.

Tabell 1

Kravformulering i fritidsledarutbildningens nationella utbildningsplaner 1983-2017

År Kravformulering
1983 “I övrigt gäller för allmän utbildningslinje [hit hör fritidsledarutbildningen] bl a att 

den skall vila på vetenskaplig grund samt ha forskningsanknytning (högskolelagen 
2, 4§§). Då en utbildning är jämställd med högskoleutbildning utan att vara det i 
formell mening ankommer det på huvudmannen att svara för utbildningens kvalitet” 
(Skolöverstyrelsen, 1983, §2).

1991 Utbildningen ska “vila på vetenskaplig grund, utveckla kritiskt tänkande och ha 
forskningsanknytning” (Fritidsledarskolorna, 1991, §2.2).
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2000 “Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och förankras i deltagarnas 
egen livsvärld. Kunskap skapas då kursområdena bearbetas genom upplevelse 
och forskning, gestaltning och analys, praktik och teori. Utbildningen skall ha 
forskningsanknytning, t ex genom Fritidsledarskolornas och enskilda folkhögskolors 
samarbete med högskolor/universitet eller andra sammanhang där forskning 
bedrivs. För att slå vakt om utbildningens nivå och kvalitet finns gemensamma 
forsknings- och utvecklingsinsatser i Fritidsledarskolornas regi. Det sker genom 
lärarfortbildning, forskningsprojekt, seminarieverksamhet och litteraturproduktion” 
(Fritidsledarskolorna, 2000, §2.5).

2010 “[Utbildningen] skall vila på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet och 
förankras i deltagarnas egen livsvärld. Kursområdena bearbetas enligt folkhögskolans 
tradition genom upplevelse och forskning, gestaltning och analys, praktik och teori” 
(Fritidsledarskolorna, 2010, §1).

2017 “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet och 
förankras i deltagarnas egen livsvärld. Utbildningsområden bearbetas enligt 
folkhögskolans tradition, genom erfarenhet och forskning, gestaltning och analys, 
teori och praktik” (Fritidsledarskolorna, 2017, §1).

Tabell 1 visar att kravformuleringen delvis förändras mellan 1983 till 2017 och därmed 
även dess innebörd. Här följer en kronologisk genomgång med några reflektioner. Den 
första gången som kravet på vetenskaplig grund formaliseras är 1983. I linje med dåvarande 
högskolelag ska fritidsledarutbildningen forskningsanknytas medan det övergripande 
kvalitetsansvaret bärs av den enskilda folkhögskolans huvudman. Kravformuleringen är inte 
helt centralt placerad längst ned på sida 1. Utbildningsplanerna från 1976 och 1983 författas 
av dåvarande Skolöverstyrelsen, och från 1991 övertar Fritidsledarskolorna tillsammans 
med medlemsskolorna det ansvaret. I planen från samma år ska utbildningen fortsatt vila på 
vetenskaplig grund, ha forskningsanknytning men nu även utveckla ett “kritiskt tänkande”. 
Tillskottet av dessa ord är troligen en produkt av 1980-talets tilltagande utbildningsdebatt 
om kritiskt tänkande som en metod för samhällsförändring (Persson & Persson, 2017; Tham, 
2016). Samtidigt flyttas formuleringen som helhet fram till nära slutet på sida 2. I planen från 
2000 ska utbildningen återigen vila på vetenskaplig grund, nu med tillägget att även förankras 
i deltagarnas egen livsvärld medan “kritiskt tänkande” är borttaget. I texten efter den just 
nämnda formuleringen betonas bland annat forskningsanknytning genom forsknings- och 
utvecklingsinsatser i Fritidsledarskolornas regi. Denna i relation till övriga år relativt utförliga 
text explicitgör insatser som kan vara en reaktion på 1980-talets kritik av utbildningens 
bristande forskningsanknytning (jfr. Betänkande SOU 1990:65, s. 17f; Blomdahl & Olsson, 
1985; Holmgren, 1990). Formuleringen är nu framflyttad till sidan 5 och insprängd närmare 
slutet än början - vilket snart förändras.

I kommande utbildningsplaner flyttas och solidifieras formuleringen. Den flyttas till 
utbildningsplanens portalparagraf vilket ger ett helt annat signalvärde jämfört med tidigare 
är. Nästan 20 år efter introduktionen av beprövad erfarenhet i högskolelagen introduceras 
begreppet från 2010 i fritidsledarutbildningens kravformulering, efter förledet “vetenskaplig 
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grund”. Tillskottet “förankras i deltagarnas egen livsvärld” från 2000 finns också med 
i den senaste kravformuleringen från 2017. Detta tillskott är ett särdrag jämfört med 
formuleringarna om en vetenskaplig kunskapsbas i tidigare nämnda samhällssektorer. Så hur 
kan förändringen av den vetenskapliga kravformuleringens innebörd i utbildningsplanerna 
sammanfattas?

Summa summarum visar den här översiktliga granskningen att innebörden i 
kravformuleringen samtidigt skiftar och inte skiftar. Förledet “vetenskaplig grund” förblir 
oförändrat sedan introduktionen 1983. Däremot skiftar innebörden i de efterföljande leden 
över tid: från 1980- och 2000--talens idag borttagna begrepp “forskningsanknytning” och 
“kritiskt tänkande” till dagens “beprövad erfarenhet” och “förankras i deltagarnas egen livsvärld”. 
En fördjupning av bakgrunden till skiftena är en intressant fråga att undersöka vidare. Med den 
här frågan hängande i luften skiftar uppmärksamheten istället till delar av forskningsläget kring 
begreppsparet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad säger forskningen?

Tidigare forskning
Studiens övergripande forskningsområde är vuxenpedagogik. I Sverige är området generellt 
underbeforskat och särskilt inom kontexter såsom folkhögskola och studieförbund 
(Vetenskapsrådet, 2015). Vetenskapsrådet (2019) betonar vidare att forskning om 
yrkesutbildning är mycket begränsad. Detta trots att mängden yrkesförberedande program 
inom utbildningssystemet är omfattande, inte minst inom folkhögskolan (Nørholm Lundin, 
2010). För att sondera möjligheten att bidra med kunskap till vuxenpedagogik med inriktning 
mot folkhögskola och dess yrkesutbildning gjordes en litteratursökning.4 Sökarljuset utgick 
från studiens forskningsfråga: lärares och rektorers beskrivningar av hur folkhögskolans 
utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas. Träffarna var varken 
relevanta eller nära relevanta. Således lokaliserades en kunskapslucka och därmed potential 
att bidra till diskussionen inte minst avseende utformningen i fritidsledarutbildningen. Inom 
andra delar av det svenska utbildningssystemet är forskningsläget däremot ett helt annat. 
Några för studien viktiga huvuddrag i tidigare forskning beskrivs här nedan.

En del tidigare forskning pekar på en tolkningsproblematik gällande begreppsparet 
“vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Diskussionen fokuserar begreppstolkningarnas 
mångtydighet och oklarhet såväl mellan olika samhällssektorer som inom dem (Jahnke, 2019; 
Kroksmark, 2016; Persson, 2017; Sahlin, 2019; Skolverket, 2011, 2013; Wahlberg & Persson, 
2017). Dessa tolkningar skiljer sig alltså åt mellan till exempel hälso- och sjukvårdssektorn, 
utbildning och miljöområdet. Det här innebär att begreppsparet får en delvis annan innebörd 
och funktion vid överföring från en kontext till en annan. Lite hårddraget blir en konsekvens 
att till exempel sjuksköterskor inte menar samma sak som lärare. Skillnaden kan bero på 
olika yrkesvillkor såsom språkbruk, arbetsuppgifter, utbildning, styrning, traditioner och 
kunskapskulturer. Av samma skäl skiljer sig tolkningarna dessutom ofta åt inom samma 

4   Litteratursökningen genomfördes 2019-10-28 i databaserna DiVA, SwePub och EBSCO samt Google Scholar 
och Libris. Sökorden begränsades till “folkhögskola” ihop med kombinationer av “vetenskaplig grund”, “veten-
skap”, “beprövad erfarenhet” och “evidens”. Dessutom utökades sökningen med den engelska översättningen “folk 
high school” i kombinationer med “science”, “proven experience” och “evidence”.
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sektors olika yrkeskategorier. Överfört till skolväsendet kan det innebära att rektor och lärare 
tillämpar olika förståelse. I den här tolkningsdebatten menar flera forskare att det är särskilt 
oklart vad som avses med beprövad erfarenhet och hur den kan bidra till skolutveckling (t.ex. 
Arnqvist, 2016; Hernborg, 2007; Kroksmark, 2016; Olsson, 2018; Persson & Wahlberg, 2015; 
Wallin, 2019). En del oklarhet berör till exempel vad som menas med att en professionell 
erfarenhet är “dokumenterad, utvecklad under lång tid och av många”. Vilka erfarenheter ska 
dokumenteras, hur och hur ofta? Vad klassas som att ha dokumenterat under “lång tid” och 
hur många kollegor är “många”? Dessutom kan tolkningen av begreppsparet även skilja sig åt 
inom samma yrkeskategori i samma sektor - såsom mellan olika lärare i utbildningssektorn.

Persson och Persson (2017) menar att innebörden av utbildning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet kan skilja sig åt mellan högre utbildning och skolväsendet. En sådan 
skillnad kan vara att utbildningens ämnesinnehåll (den didaktiska vad-frågan) värderas högt i 
högre utbildning medan betydelsen av bestämmelsen i skolväsendet breddas till att också - och 
kanske framför allt - fokusera utbildningens utformning (den didaktiska hur-frågan). Återigen: 
utbildningsformers olika villkor skapar olika innebörd för samma yrkeskategori. Författarna 
resonerar att skillnaden kan bero på att ursprunget till införandet av vetenskaplig grund har 
olika rötter. Inom medicin har rötterna vuxit “underifrån” som ett behov ur professionen själv 
(Krejsler, 2013) medan de inom högre utbildning växt ur redan etablerad forskarpraxis, och i 
skolväsendet mer ur en utvecklingsinriktad politisk vilja att bland annat vetenskapliggöra skolan. 
Sammantaget ger diskussionen kring denna tolkningsproblematik ytterligare skäl att identifiera 
hur utformningen av begreppsparet ter sig i just utbildningsformen folkhögskola. 

Från olika perspektiv på vetenskap och beprövad erfarenhet över till ett sammandrag av 
studiens design och genomförande.
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DESIGN OCH GENOMFÖRANDE
För att besvara forskningsfrågan om hur lärare och rektorer beskriver hur utbildning på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas, så väljs en mixad-metod ansats. Just 
metodkombinationer anses kunna ge en mer nyanserad förståelse av forskningsfrågor jämfört 
med metoder som står var för sig (Creswell & Plano Clark, 2017; Teddlie & Tashakkori, 2009). 
Information om studien mejlades ut senhösten/tidig vinter 2019 (bilaga 4 och 5) liksom 
postades i inlägg via bland annat olika sociala medier. Det empiriska materialet samlades 
in genom dels en egendesignad online-enkät (bilaga 2) brett till båda yrkeskategorierna. 
Av enkätutskicket till 2944 individer svarade 780 vilket ger en svarsfrekvens på 26.5%. De 
numeriska svaren illustreras som deskriptiv statistik i främst diagramform medan fritextsvaren 
analyseras tillsammans med intervjuerna. Dels består datainsamlingen även av fördjupande 
intervjuer (bilaga 3) med fritidsledarutbildningens lärare via videokonferensverktyget 
Zoom. Detta material består av fjorton intervjuer varav åtta med kvinnor och sex med 
män, fördelade på tio folkhögskolor. Det textbaserade materialet omfattar totalt 231 sidor 
- varav 147 är intervjutranskriptioner och 84 fritextsvar - som analyseras tematiskt. Det 
innebär en systematisk insortering i teman som gestaltar olika typer av mening i relation till 
forskningsfrågan (Humble & Radina, 2019; Saldaña, 2016). För en mer detaljerad redovisning 
av studiens design såväl som urval, genomförande, analys och forskningsetik, se bilaga 1.

Nu skiftar fokus istället till resultaten av den deskriptiva och tematiska analysen.
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RESULTAT
Återigen handlar studien om folkhögskolans utformning av utbildning på en vetenskaplig 
kunskapsbas. Mer specifikt hur lärare och rektorer utformar utbildning som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I det här kapitlet redovisas studiens resultat i 
två delar. Först en deskriptiv analys av enkätsvaren och sedan en nyansering genom tematisk 
analys av det textbaserade materialet. 

Deskriptiv analys
Först något kort om de svarandes bakgrund för att få en idé om vilka de är i kvantitativa mått.

De svarandes bakgrund

Antalet enkätutskick var alltså 2944 stycken. Fördelningen av dem i personalkategorier och 
svarsfrekvens redovisas i tabell 2.

Tabell 2
Personalkategorier i relation till antal enkätutskick och svar samt svarsfrekvens (%)

Personalkategori Enkätutskick Svar Svarsfrekvens
Rektorer och bitr. 
skolledare

288 94 32.6

Folkhögskollärare 2656 642 24.2
Andra5 - 44 1.5

Total 2944 780 26.5

5   Med “andra” avses de som på huvudsaklig folkhögskoleanställning svarat till exempel kursansvarig, 
speciallärare, specialpedagog alternativt 50-50 kombination lärare och biträdande rektor/SYV/kurator.
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Av tabell 2 framgår att andelen svar från rektorer inklusive biträdande skolledare var nära en 
tredjedel och för folkhögskollärarna nästan en fjärdedel, vilket ihop med personalkategorin 
“andra” ger en total svarsfrekvens på 26.5%. Det här innebär att enkätens tillförlitlighet och 
kunskapsanspråk i termer av generalisering är begränsad. Klart är dock att en empirisk 

lägesbild av utformningen presenteras som kan agera underlag för fördjupad diskussion.

Vidare tydliggör tabell 2 att det totala antalet svar är 780 stycken. I det följande sammanfattas 
enkätens svarsfördelning i bland annat kön, ålder, tjänsteår och akademisk examen (för en 
utförligare redovisning, se bilaga 6). I korthet:

•	 Sex av tio är kvinnor

•	 Övervägande del är mellan 36-65 år

•	 Två tredjedelar har tjänstgjort i 10 år eller mindre

•	 Flest har en annan lärarexamen medan drygt 15% har folkhögskollärarexamen

•	 Andelen lärare dominerar klart i relation till andelen rektorer

•	 Hälften av folkhögskollärarna arbetar på allmän kurs och fyra av tio på särskild kurs

•	 Hälften av folkhögskollärarna inom särskild kurs arbetar på eftergymnasial 
yrkesutbildning, något färre på estetisk utbildning

Från sammanfattningen av enkätens svarsfördelning över till utformningen av utbildning som 
vilar på vetenskaplig grund.

Utformningen av utbildning som vilar på vetenskaplig grund

I enkäten ges sju exempel på utformning av utbildning som vilar på vetenskaplig grund. 
Svarsfördelningen på de exemplen redovisas i diagram 8-14 här nedan. Utöver det 
visar diagram 15-16 svar på övergripande frågor dels om den enskilda folkhögskolans 
systematiska arbete med vetenskaplig grund, dels vikten av detta för utbildningsformens 
utbildning.

Diagram 8
Håller mig uppdaterad kring yrkesrelevant forskning (%)
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Enligt diagram 8 bedömer ungefär var femte av alla svarande att de inte alls (3.2%) eller lite 
(15.3%) håller sig uppdaterade kring yrkesrelevant forskning. Mer än fyra femtedelar anser 
istället ganska mycket (29.2%), mycket (32.2%) eller helt (20.1%). I nästa diagram visas 
användningen av kunskaper från relevant forskning i yrkesutövningen.

Diagram 9
Använder kunskaper från relevant forskning i yrkesutövningen (%)

I diagram 9 framgår att lite grovt räknat var femte av alla svarande bedömer att de inte alls 
(2.4%) eller lite (14.8%) använder kunskaper från relevant forskning i yrkesutövningen. Mer 
än fyra femtedelar anser ganska mycket (25.5%), mycket (35.4%) eller helt (21.9%). Här nedan 
fokuseras användningen av forskningsbaserad litteratur i undervisningen.

Diagram 10
Använder forskningsbaserad litteratur i undervisning (%)

Diagram 10 visar att nästan var tredje av alla svarande bedömer att de inte alls (9.9%) eller lite 
(22.7%) använder forskningsbaserad litteratur i undervisningen. Mer än två tredjedelar anser 
ganska mycket (22%), mycket (27.8%) eller helt (17.6%). Härnäst tydliggörs användningen av 
forskningsbaserad litteratur i verksamheten i övrigt.
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Diagram 11
Använder forskningsbaserad litteratur i verksamheten i övrigt (%)

I diagram 11 bedömer nästan en tredjedel av alla svarande att de inte alls (10.9%) eller lite 
(21.7%) använder forskningsbaserad litteratur i verksamheten i övrigt. Återigen anser mer 
än två tredjedelar ganska mycket (25.6%), mycket (28.2%) eller helt (13.6%). I nästa diagram 
riktas uppmärksamheten mot samarbetet med forskare.

Diagram 12
Samarbetar med forskare (%)

Diagram 12 klargör att drygt fyra femtedelar av alla svarande bedömer att de inte alls (55%) 
eller lite (25.6%) samarbetar med forskare. Den här statistiken visar att majoriteten alltså inte 
utformar utbildning med forskarsamverkan. Nästan en femtedel anser istället ganska mycket 
(9.6%), mycket (4.9%) eller helt (4.9%). Nu över till arbetet med evidensbaserad metod i 
undervisningen.
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Diagram 13
Arbetar med evidensbaserade metod(er) i undervisningen (%)

Enligt diagram 13 bedömer ungefär tre av tio av alla svarande att de inte alls (9.4%) eller lite 
(20.4%) arbetar med evidensbaserade metoder i undervisningen. Mer än sju av tio anser 
istället ganska mycket (28.3%), mycket (27%) eller helt (14.9%). I det sista diagrammet med 
exempel på utformning av utbildning som vilar på vetenskaplig grund illustreras arbetet med 
evidensbaserad metod i verksamheten i övrigt.

Diagram 14
Arbetar med evidensbaserade metod(er) i verksamheten i övrigt (%)

I diagram 14 bedömer ungefär fyra av tio att de inte alls (14.4%) eller lite (24.5%) arbetar 
med evidensbaserade metoder i verksamheten i övrigt. Mer än sex av tio anser istället ganska 
mycket (30.4%), mycket (20.6%) eller helt (10.1%). 
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Diagram 15
Min folkhögskola arbetar systematiskt med att utforma utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund (%)

Diagram 15 visar att i grova drag en tredjedel av alla svarande inte eller lite bedömer att deras 
folkhögskola arbetar systematiskt med att utforma utbildning som vilar på vetenskaplig grund. 
Här anser grovt räknat en tredjedel mitt emellan inte och helt medan 28% anser mycket eller 
helt. Nu till vikten av vetenskaplig grund för folkhögskolans utbildning.

Diagram 16
Vetenskaplig grund är viktigt för utformningen av folkhögskolans utbildning (%) 

Enligt diagram 16 bedömer ungefär var tionde av alla svarande inte eller lite att vetenskaplig 
grund är viktigt för utformningen av folkhögskolans utbildning. Här anser 23.8% mitt emellan 
inte och helt medan 64.4% instämmer mycket eller helt. Således framstår frågan som mestadels 
viktig för nästan alla.

Nu över till delkapitlet med utformningen av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet.



24 25

Utformningen av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet

I enkäten ges fem exempel på utformning av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet. 
Svarsfördelningen på de exemplen redovisas i diagram 17-21 här nedan. Utöver det visar 
diagram 22-23 svar på övergripande frågor dels om den enskilda folkhögskolans systematiska 
arbete med beprövad erfarenhet, dels vikten av detta för utbildningsformens utbildning.

Diagram 17
Utgår från mina egna tidigare erfarenheter (%)

I diagram 17 bedömer en klar minoritet av alla svarande att de inte (0.2%) eller lite (3.7%) 
utgår från sina egna tidigare erfarenheter. En klar majoritet anser istället ganska mycket 
(15.3%), mycket (38.1%) eller helt (42.7%). I nästa diagram visas användningen av kollegornas 
erfarenheter.

Diagram 18
Använder kollegornas erfarenheter (%)

Diagram 18 tydliggör att ungefär var tionde av alla svarande bedömer att de inte (1.4%) eller 
lite (10.8%) använder kollegornas erfarenheter. Den övervägande delen - nästan nio av tio - 
anser istället ganska mycket (28.8%), mycket (38.9%) eller helt (20.1%). Härnäst illustreras 
andelen som utgår från systematiskt dokumenterade erfarenheter.
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Diagram 19
Utgår från systematiskt dokumenterade erfarenheter (%)

Enligt diagram 19 bedömer nästan en fjärdedel av alla svarande att de inte (4%) eller lite (20%) 
utgår från systematiskt dokumenterade erfarenheter. Drygt tre fjärdedelar anser istället ganska 
mycket (30.8%), mycket (32.4%) eller helt (12.8%). Nu över till andelen som systematiskt 
dokumenterar erfarenheter.

Diagram 20
Dokumenterar systematiskt egna erfarenheter (%)

I diagram 20 bedömer ungefär en tredjedel av alla svarande att de inte (5.4%) eller lite 
(25.7%) dokumenterar egna erfarenheter systematiskt. Nästan sju av tio anser istället ganska 
mycket (30.8%), mycket (26.3%) eller helt (11.8%). I nästa diagram illustreras systematisk 
dokumentation av erfarenheter tillsammans med andra. 
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Diagram 21
Dokumenterar systematiskt tillsammans med andra våra erfarenheter (%)

Diagram 21 visar att nästan hälften av de svarande bedömer att de inte (15.4%) eller lite 
(32.2%) systematiskt dokumenterar sina erfarenheter tillsammans med andra. Något mer än 
hälften anser istället ganska mycket (27.6%), mycket (18.8%) eller helt (6%).

Diagram 22
Min folkhögskola arbetar systematiskt med att utforma utbildning som vilar på beprövad 
erfarenhet (%)

Diagram 22 visar att drygt en femtedel av alla svarande inte eller lite bedömer att den egna 
folkhögskolan arbetar systematiskt med att utforma utbildning som vilar på beprövad 
erfarenhet. Här anser totalt ungefär fyra femtedelar istället mitt emellan inte och helt samt 
mycket eller helt.
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Diagram 23
Beprövad erfarenhet är viktig för utformningen av folkhögskolans utbildning (%)

Enligt diagram 23 bedömer en klar minoritet av alla svarande inte eller lite att beprövad 
erfarenhet är viktig för utformningen av folkhögskolans utbildning. Här anser 19% mitt 
emellan inte och helt medan 77.5% anser mycket eller helt. Således framstår frågan som i 
huvudsak viktig för merparten.

I korthet tycks innehållet i begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vara i 
olika grad levande inom folkhögskolans utbildning. Innehållet är i olika grad levande till 
exempel gällande vikten av begreppen: nästan alla (90%) bedömer det förra begreppet som 
mestadels viktigt och närapå alla (96.5%) svarar att det senare - beprövad erfarenhet - i 
huvudsak är viktigt. Men också i olika grad bland annat avseende systematiskt arbete: många 
(~70%) bedömer att deras folkhögskola i huvudsak arbetar systematiskt med utformningen 
av vetenskaplig grund medan de flesta (~80%) bedömer att deras skola mestadels gör det med 
beprövad erfarenhet. Här nedan nyanseras enkätresultaten ytterligare genom en tematisk 
analys av det textbaserade materialet.

Tematisk analys
Genom att läsa enkätens fritextsvar och intervjutranskriptioner med fokus på utformningen 
av utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, identifierade jag 
starka regelbundenheter. I det här kapitlet presenteras regelbundenheterna i ett system av fyra 
teman (1-4). Utbildning som vilar på vetenskaplig grund utformas med (1) forskningsanknutet 
kursmaterial och (2) studentuppsats medan beprövad erfarenhet utformas genom (3) kollegial 
pedagogisk reflektion respektive (4) arbetslivserfarenhet som fritidsledare. Varje temas logik 
underbyggs med innehålls- och nyansrika utdrag ur det empiriska materialet som undersökts. 
Intervjupersonerna anonymiseras IP1, IP2 och så vidare. Annan potentiellt igenkännbar 
information såsom folkhögskolors namn ersätts med “[xxx]”.
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Utformningen av utbildning som vilar på vetenskaplig grund
Forskningsanknutet kursmaterial

Forskningsanknutet kursmaterial är första temat i utformningen av utbildning som vilar på 
vetenskaplig grund. Den här sortens material används som undervisningens innehåll och 
består av dels vetenskaplig text i olika form, dels olika typer av föreläsningar av forskare. 
Mer specifikt handlar den förra delen om ämneslitteratur i nivå med högre studier liksom 
forskningsrapporter. En lärare på fritidsledarutbildningen resonerar så här kring litteraturen:

Det kan ju vara alltså samma litteratur som man använder på universitet och högskolor inom 
sociologi, pedagogik och de bitarna. [---] I ett projekt som jag har där de [studenterna] i slutänden 
ska bygga upp en hel [fritids]verksamhet där hämtar ju jag litteratur från forskningen som 
finns… gällande till exempel vad som är en bra och dålig verksamhet. [---] Ja men forskning som 
har gjorts och teorier som finns därute kring ungdomsvärlden och… såna saker. Så att vi försöker 
hitta dels aktuell forskning som passar men också den litteraturen som erbjuds på en högre nivå 
av studier. (IP5)

I utdraget resoneras kring att utformningen av vetenskaplig grund i undervisningen består av 
ämnesspecifik litteratur på en nivå motsvarande den på universitet och högskolor. Sedan består 
utformningen även av annat forskningsanknutet kursmaterial såsom forskning och teorier kring 
“ungdomsvärlden” i projekt som kan handla om skapandet av en fiktiv fritidsverksamhet. En 
annan av fritidsledarutbildningens lärare menar att det är viktigt att komplettera nämnda former 
av litteratur med forskningsrapporter vilket betonas i detta exempel:

Vi måste ju hålla oss uppdaterade om vad rör sig i forskningsvärlden inom vårat område. Framför 
allt ungdom och ungdomsområdet. [---] Nästan i varje ämne tar vi ju olika forskningsrapporter 
som vi hittar på nätet och liknande inom de olika områdena beroende på vad det är som vi 
undervisar. Så det är ett sätt att hålla sig uppdaterade. Och som vi tittar på vetenskaplig grund 
på så vis. (IP6)

Utdraget betonar att den textbaserade utformningen av undervisningen ofta förankras i olika 
forskningsrapporter. Den här rapporttypen ses som nödvändig i nästan varje ämne för att 
vara “uppdaterade” och förankra utbildningen vetenskapligt. En generell svårighet gällande 
forskningsanknutet kursmaterial anses vara att vissa yrkesinriktade ämnen är underbeforskade 
vilket framgår i nästa exempel:

Sociologi till exempel eller… pedagogik och psykologi och de här klassiska ämnena liksom, där 
finns det ju forskning och det finns litteratur. Det är svårare eh… i de här yrkesämnena som 
vi kallar för fritidsmetodik till exempel, eller jag kallar det. Därför att det inte finns så mycket 
beforskat om eh yrkes… till exempel fritidsmetodiken då. Alltså hur man gör det jobbet som 
fritidsledare. (IP10)

I utdraget framgår en svårighet med fritidsledarutbildningens textbaserade utformning av 
vetenskaplig grund, nämligen att vissa yrkesämnen såsom fritidsmetodik - “hur man gör det 
jobbet som fritidsledare” - är mindre beforskade än de “klassiska ämnena” såsom sociologi 
etc. Logiken här går ut på att mängden forskningsanknutet ämnesspecifikt kursmaterial är 
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ojämnt fördelad och det finns därför behov av mer inom vissa yrkesämnen, bland annat 
fritidsmetodik.

För att återknyta till den senare delen av forskningsanknutet kursmaterial i utformningen 
av utbildning som vilar på vetenskaplig grund, så består den av olika typer av föreläsningar 
av forskare. Här handlar det istället för text till exempel om att forskare föreläser på 
folkhögskolan. Den här utformningen illustreras av en lärare på fritidsledarutbildningen:

Vi tar in, inom de olika ämnena, föreläsare. Eh som jobbar eller har forskat inom de här… eller 
har personlig erfarenhet inom vissa bitar. Men just den vetenskapliga grunden får vi ju röra oss 
med personer som faktiskt har forskat eller som har gjort nåt… ja men har gjort en vetenskaplig 
forskning på ett område och som då får föreläsa om vad man kommit fram till. (IP5)

Utdraget illustrerar en logik där forskare tas in för att föreläsa på den egna folkhögskolan vilket 
anses vara ett sätt att utforma utbildningen på vetenskaplig grund. Här tydliggörs att det inte 
gäller föreläsare som enbart har relevant “personlig erfarenhet” utan det behöver specifikt vara 
någon med “vetenskaplig forskning på ett område”. I nästa exempel nyanseras utformningen 
då en annan av fritidsledarutbildningens lärare tar in föreläsningar i form av seminarier med 
forskare via Utbildningsradions medieresurser:

Det är olika saker som pågår på UR Samtiden [ett tv-program]. När vi pratar om skolhög… om 
hög skolfrånvaro så hade de ett seminarium där som man kunde följa med olika föreläsare om 
hemmasittare, som man säger lite slarvigt om den problematiken. Och då kunde vi belysa och 
titta på det i utbildningen. Och då kändes det ju som att man hade forskarna i rummet. [---] Så, 
så tycker jag att vi jobbar ganska ofta, att vi… att det blir att man ja tar in såna seminarier och 
så. (IP12)

I utdraget nyanseras utformningen av föreläsningar av forskare till att även inkludera 
forskningsanknutna tv-program som visas i Kunskapskanalen och på UR Play. När 
undervisningsinnehållet i utbildningen fokuserar hög skolfrånvaro kan problematiken belysas 
genom bland annat audiovisuella seminarier. Just här anses denna utformning vara relativt 
vanligt förekommande och som att ha “forskarna i rummet” på den egna folkhögskolan.

Studentuppsats

Studentuppsats är det andra temat i utformningen av utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund. I den här sortens forskningsförberedande uppgift ska studenterna genomföra 
någon form av undersökning i slutet av andra årskursen och sedan skriva fram den i 
uppsatsform. Ett exempel på uppgiftens förutsättningar lokalt tydliggörs av en lärare på 
fritidsledarutbildningen:

Vi ställer det kravet att man ska göra det [uppsatsarbetet] individuellt. Och omfattningen ska 
vara skriven text mellan tolv och arton sidor. [---] Det ska vara relaterat till yrkesrollen, till 
fritidsledarskapet i nån slags bred mening. Eh det ska innehålla nån form av undersökning. Det 
kan vara en forskningsöversikt, absolut, det vill säga att man läser in sig på texter. Men det kan 
också vara kvalitativ metod eller kvantitativ metod. (IP9)
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Utdraget tydliggör att uppgiften på denna folkhögskola är individuell, mellan tolv till arton 
sidor och ska relatera till fritidsledarskapet i “bred mening”. I fokus är en undersökning såsom 
en textbaserad forskningsöversikt kring något specifikt område eller en akademisk studie där 
empiriska data samlas in med kvalitativ eller kvantitativ metod. För att kunna genomföra en 
sådan undersökning behövs undervisningsstöd vilket gestaltas av en annan lärare i följande 
exempel:

Ja men alltså det som vi håller på med i forskningsmetod är ju också utifrån vetenskaplig grund. 
Där vi försöker förstå, alltså förstå hur forskning går till och varför det är viktigt. Och lär dem 
[studenterna] hur man kan göra en enkel forskning och hur man ska tänka runt det. [---] Det här 
handlar ju om att ta in vetenskaplig grund utifrån att lära sig hur vetenskaplig grund grundar 
sig: Hur går det till? (IP6)

I utdraget gestaltas en logik där studenternas erhållna förståelse för forskningsmetod såväl 
som forskning anses vara centralt för uppsatsens vetenskapliga förankring. Häri ingår att ge 
perspektiv på hur “forskning går till och varför det är viktigt”. Poängen med studentuppsatsen 
anses vara att genom eget tillämpat arbete i kombination med undervisning “lära sig hur 
vetenskaplig grund grundar sig” - vilket också beskrivs förankra utbildningen vetenskapligt. 
I en annan lärares undervisning synliggörs istället för forskningsmetod en förståelse för hur 
uppsatsens presentation av bland annat insamlad information kan se olika ut:

[Jag] ansvarar för uppsatsskrivningen eh forskningsprojektet som vi kallar det. Och det är 
ju definitivt vetenskaplig grund. Vi pratar ju… senast här i veckan, de [studenterna] fick gå 
igenom olika vetenskapliga… olika rapporter som baserar sig på, på eh vetenskapliga studier och 
undersökningar liksom. För att lära sig jämföra hur man kan presentera just statistik och fakta 
och insamlad information i olika former av tabeller och så. (IP14)

Utdraget synliggör ett specifikt undervisningsmoment på fritidsledarutbildningen där 
studenterna bearbetar olika typer av forskningsbaserade rapporter för att “jämföra hur man 
kan presentera” statistik etc. Genom att i detalj jämföra deras skilda presentationer med 
varandra är logiken att förutsättningar skapas för förståelse att informationen i studenternas 
egna uppsatser kan presenteras på helt olika sätt såsom i olika former av tabeller.

Utformningen av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet
Kollegial pedagogisk reflektion

Kollegial pedagogisk reflektion är det första temat i utformningen av utbildning som vilar 
på beprövad erfarenhet. I den här sortens gemensamma aktivitet är poängen att utifrån 
erfarenheter i den egna pedagogiska verksamheten resonera kring och utveckla undervisning. 
Reflektionens utgångspunkt är verksamhetsnära frågor liksom professionens utmaningar. 
I följande exempel från en lärare på fritidsledarutbildningen aktualiseras reflektion över 
studentsvårigheter kring förståelsen av forskningsanknuten litteratur:

Ibland när vi har en så pass kan man säga svårgenomtränglig litteratur i vissa fall, särskilt då 
kanske i sociologi som en kollega har [---] och funderar “Hur gör vi nu, hur ska vi göra? Ska vi ta 
en annan litteratur? Ska vi liksom ta nåt som är lättare? Eller ska vi göra avkall på det här? Eller 
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kör vi vidare med de här böckerna?” Och då tror jag så här om man har ett gott samtalsklimat 
med sin kollega [---] så är det ett ständigt pågående samtal. (IP13)

Utdraget aktualiserar att forskningsanknuten litteratur som studenter upplever komplex kan 
agera utgångspunkt för muntlig kollegial pedagogisk reflektion. Lärarnas funderingar över kloka 
vägar framåt tillsammans med egna erfarenheter diskuteras för att gemensamt resonera kring 
ifall litteraturen bör bytas ut. Genom folkhögskolepraktikens “ständigt pågående samtal” skapar 
lärarlaget förutsättningar för nya pedagogiska idéer att utvecklas och prövas - och reflekteras 
över igen i ständigt återkommande cykler. En annan lärare på utbildningen dokumenterar 
systematiskt förändringar i sina lektioner och delar sedan med sig av dem muntligt för kollegial 
pedagogisk reflektion vilket framhävs i följande exempel:

När våra studenter får läsa pedagogik, får de [i uppgift att] skriva sin pedagogiska grundsyn. Och 
då har jag gjort det själv också. Den där förändras ju hela tiden. Sen har jag ett dokument [---] som 
jag skriver i varje år när jag förbereder pedagogiklektioner och avslutar mina pedagogiklektioner. 
Då dokumenterar jag saker som har förändrats, som jag har förändrat, alltså i mig, som pedagog. 
[---] Och sen så delar jag med mina kollegor när vi pratar om lektionerna. (IP1)

Utdraget framhäver lärarens egen skriftliga, systematiska dokumentation av ständiga 
förändringar i sina årliga pedagogiklektioner och i sig själv som pedagog. I kollegiala samtal 
om lektionerna delas sedan förändringarna muntligt för gemensam reflektion. Samma lärare 
riktar också uppmärksamheten mot att pedagogiska samtal vid systematiskt återkommande 
personalmöten dokumenteras:

På våra personalmöten så pratar vi mycket pedagogik: “Hur gör vi?” Då blir det ju mycket 
såna funderingar och så. När vi har såna saker så dokumenterar vi det. Alltså, vi har ju F-råd 
[lärarlagsmöte] som vi kallar dem för, kanske var tionde vecka. Och sedan har vi ju säkert sex 
planeringsdagar på ett år. Och allt det är dokumenterat. Då är det ju allt från pedagogiska knep 
till litteratur, till att skriva lokala utbildningsplaner till studerandeärenden. (IP1)

I utdraget uppmärksammas skriftlig systematisk dokumentation av lärarlagets pedagogiska 
reflektioner vid deras olika typer av personalmöten. I fokus för denna dokumentation 
är verksamhetsnära frågor såsom fungerande “pedagogiska knep” liksom annat 
utbildningspraktiskt. Ett ytterligare sätt att iscensätta kollegial pedagogisk reflektion är genom 
engagemang i andras erfarenheter utanför den egna verksamheten. Så här uttrycker sig en 
annan lärare på fritidsledarutbildningen i nästa exempel:

Det vi har gjort det är att ju, det att fråga de som drev den [fritidsledarutbildningen] innan. [---] 
Men också med det här distriktet [samverkan mellan medlemsskolor] som vi har med [Xxx] och 
nån till. Det är ungefär “Hur gör ni? Hur tänker ni? Ska ni ha examensjobb?”, till exempel. [Xxx] 
folkhögskola har jag också varit i kontakt med. På så vis har man ju frågat hur folk gör… både 
exjobb och praktik är ganska tydliga områden som alla har. Så att det är klart att på så sätt så 
använder vi också beprövad erfarenhet. Men det är inte systematiskt. (IP4)

I utdraget uttrycks en strävan efter samtal med andra lärare om deras pedagogiska tankar 
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och erfarenheter kring några kursmoment som alla fritidsledarutbildningar har gemensamt. 
Samtalen är med andra som bedrivit utbildningen förut eller bedriver den nu fast på andra 
orter i landet. I fokus är återigen kollegial pedagogisk reflektion; här exemplifierat genom 
frågor kring studenternas “examensjobb” [akademiska uppsats] eller praktik [arbetsplatsförlagt 
lärande]. Det att spontant engagera sig i andra lärares erfarenheter utanför den egna 
folkhögskolans verksamhet anses här utforma en utbildning som vilar på beprövad erfarenhet. 

Arbetslivserfarenhet som fritidsledare

Arbetslivserfarenhet som fritidsledare är det andra temat i utformningen av utbildning som 
vilar på beprövad erfarenhet. I fokus är lärares tidigare arbete inom fritidssektorn vilket visas i 
följande exempel från en lärare på fritidsledarutbildningen:

Sen det här med beprövad erfarenhet då tänker jag att ett arbetslag kan se ganska olika ut och 
fritidssektorn eller fritidsledarna är ju inte bara att jobba med ungdomar idag utan det kan ju 
även vara andra sätt. Man kan jobba med människor som kan vara i beroendemissbruk [---] 
eller det kan vara människor som finns inom kriminalvården kanske. Beprövad erfarenhet det 
handlar väl helt enkelt om att man vet vad man pratar om… att man jobbat i någon form av 
verksamhet där det handlar om människor och människors fria tid. (IP7)

Utdraget visar en logik där ett lärarlag kan se olika ut men en gemensam nämnare ska vara 
tidigare arbete som fritidsledare inom fritidssektorn i vid bemärkelse. Detta arbete kan ha 
varit med ungdomar, personer i beroendemissbruk med mera. Utbildningens förankring i 
beprövad erfarenhet anses bestå av lärare som förstår en verksamhet just utifrån egen tidigare 
arbetslivserfarenhet och därför “vet vad man pratar om”. En annan av fritidsledarutbildningens 
lärare utvecklar denna logik invävt med tankar kopplat till kunskap:

Vi [lärarlaget] behöver akademiskt utbildad personal men vi behöver också ha lärare med 
beprövad erfarenhet inom området. Framför allt jobbat som fritidsledare. [---] Den kunskap vi 
också behöver ha in i utbildningen, är den kunskapen som är grundad i verkliga livet. Och då 
måste vi ha personal som också är grundad där. (IP6) 

I utdraget utvecklas logiken att utbildningen behöver ha akademiskt utbildad personal likväl 
som lärare med “beprövad erfarenhet inom området”, framför allt som fritidsledare. Denna 
specifika tidigare arbetslivserfarenhet anses central och här understryks vikten av lärares egen 
erfarenhetsbaserade kunskap “grundad i verkliga livet”. 

Så allt som allt, vad visar den här mixad-metod studien? Och vad innebär alltihop? Om dessa 
frågor - liksom om vidare studier och studiens begränsningar - handlar nästa kapitel.
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DISKUSSION
Sammantaget visar studien genom enkäten - i relation till utformningen av vetenskaplig grund 
- att merparten av de svarande (80%) vanligen håller sig uppdaterade kring och använder 
relevant forskning i yrkesutövningen. Vidare använder många (~70%) forskningsbaserad 
litteratur ganska mycket eller mer i såväl undervisning som övrig verksamhet. Den 
övervägande delen av de svarande (80%) samarbetar inte eller lite med forskare. Dessutom 
arbetar flera (70%) i allmänhet med evidensbaserade metoder i undervisningen medan 
färre (60%) gör det ganska mycket eller mer i övrig verksamhet. Avrundningsvis bedömer 
många (~70%) att deras folkhögskola i huvudsak arbetar systematiskt med utformningen av 
vetenskaplig grund. Nästan alla (90%) svarar att vetenskaplig grund mestadels är viktig för 
utformningen av utbildning. 

Gällande utformningen av beprövad erfarenhet så visar enkätstudien att närapå alla svarande 
(96,1%) mestadels utgår från sina egna tidigare erfarenheter. De flesta (~90%) använder sig 
även i huvudsak av kollegornas erfarenheter. Vidare utgår flera (~75%) ganska mycket eller 
mer från systematiskt dokumenterade erfarenheter medan något färre (~70%) vanligen 
dokumenterar egna erfarenheter systematiskt. När det gäller att systematiskt dokumentera sina 
erfarenheter tillsammans med andra är det nära 50-50 mellan de som å ena sidan inte eller 
knappt gör det och å andra sidan de som gör det ganska mycket eller mer. Angående om den 
egna folkhögskolan arbetar systematiskt med att utforma utbildning som vilar på beprövad 
erfarenhet bedömer de flesta (~80%) att deras skola mestadels gör det. Här anser närapå alla 
(96.5%) att beprövad erfarenhet i huvudsak är viktig för utformningen av folkhögskolans 
utbildning. 

Dessa enkätresultat kan ytterligare nyanseras genom intervjustudien. Den visar att 
utbildning som vilar på vetenskaplig grund utformas på två sätt. Dels via forskningsanknutet 
kursmaterial som undervisningsinnehåll i form av kurslitteratur i nivå med högre studier, 
forskningsrapporter och olika typer av forskarföreläsningar. Dels via studentuppsats där en 
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individuell undersökning genomförs och skrivs fram understödd av lektioner i till exempel 
forskningsmetodik. Angående utbildning som vilar på beprövad erfarenhet så utformas 
även den på två sätt. Dels genom kollegial pedagogisk reflektion där erfarenheter i den egna 
pedagogiska verksamheten resoneras kring och utvecklar undervisningen. Den här typen av 
reflektion framträder i en dynamik mellan muntlig och skriftlig, inom och utanför lärarlaget, 
systematisk och mer spontan. Dels utformas utbildning som vilar på beprövad erfarenhet även 
genom arbetslivserfarenhet som fritidsledare. I fokus här är lärares tidigare yrkesarbete inom 
ett för fritidssektorn relevant område. 

Kunskapen från enkäten är i sig inte representativ för folkhögskolans alla lärare och rektorer; 
resultaten kan alltså inte generaliseras men ändå ge en generell grund. Den fördjupade 
bilden från intervjuer med fritidsledarutbildningens lärare kan agera underlag för vidare 
reflektion i relation till läsarens egen kontext.

I integreringen av analyserna här nedan belyses mitt originella kunskapsbidrag till 
diskussionen om vetenskaplig kunskapsbas i folkhögskolans utbildning. Detta bidrag delas 
upp i fyra aspekter: 1) Svag samverkan mellan folkhögskola och forskning, 2) Mer fokus 
på vad än hur, 3) Bristande systematisk dokumentation tillsammans med andra och, 4) 
Problematiskt med arbetslivserfarenhet som beprövad erfarenhet.

Svag samverkan mellan folkhögskola och forskning
Det tycks som att folkhögskolans utformning av utbildning på vetenskaplig grund har en svag 
samverkan mellan folkhögskola och forskning. I det följande utvecklas argumentet. Enkäten 
visar att nästan alla (90%) skattar vetenskaplig grund som mestadels viktig för utformningen 
av utbildning. Vidare bedömer många (~70%) att deras folkhögskola i huvudsak arbetar 
systematiskt med denna utformning. En diskrepans tycks uppstå när dessa skattningar ställs 
mot enkätresultatet om forskarsamarbete. Det resultatet visar nämligen att övervägande delen 
av de svarande (80%) inte alls eller knappt samarbetar med forskare medan några (9.6%) anser 
ganska mycket. Diskrepansen förstärks av att denna typ av samarbete inte heller är ett tema 
i analysen av det textbaserade materialet. Det som anses mestadels viktigt av så många och 
dessutom arbetas med relativt systematiskt borde kunna vara ett tema som framträder i den 
tematiska analysen. Avsaknaden av ett sådant temat kan tillsammans med enkätresultaten 
indikera en svag samverkan mellan folkhögskolans praktiker och vetenskapssamhällets 
forskare. Ifall indikationen godtas som rimlig kan det finnas flera skäl till denna svaga 
samverkan. Ett av de mer övergripande skälen hör ihop med en skiftande inriktning i de 
senaste decenniernas folkbildningspropositioner. 

Från 1950-talet till idag har regeringens inriktningar om folkbildningsforskning skiftat. I 
närtid betonar 1998 års folkbildningsproposition vikten av samverkan mellan folkbildning och 
forskning, en samverkan som “bör vara en viktig uppgift för båda parter” (Prop. 1997/98:115, 
s. 31). Den här uppgiften illustreras som ömsesidigt fruktbar: å ena sidan studieförbund 
och folkhögskolor som gynnas av kontakt med forskare såväl som av vetenskaplig kunskap. 
Å andra sidan högskola/universitet som gynnas av kontakt med folkbildningens praktiker 
bland annat som en del i skyldigheten att kommunicera sin forskning. I de kommande 
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två propositionerna saknas ett samverkansresonemang. Det ersätts istället med tal om att 
stärka dels folkbildningsområdets vetenskapliga grund genom metod- och teoriutveckling 
(Prop. 2005/06:192, s. 56), dels forskning om folkbildning och dess förutsättningar (Prop. 
2013/14:172, s. 55). Från mitten av 2000-talet och framåt skiftar alltså inriktningen bort från 
samverkan. I och med skiftet försvinner ett statligt ställningstagande för vikten av samverkan 
vilket troligtvis också påverkar hur medel fördelas inom akademin. Ett annat skäl till svag 
samverkan gällande specifikt fritidsledarutbildningen fokuserar avsaknaden av ett efterled i 
dess senaste nationella utbildningsplaner.

Avsaknaden av efterledet “forskningsanknytning” i kravformuleringen till fritidsledarutbildningens 
nationella utbildningsplaner från 2010 kan vara ett skäl till vad som tycks vara en svag 
forskarsamverkan. I tabell 1 i ett tidigare avsnitt visas hur formuleringen i utbildningsplanerna 
skiftar 1983-2017. Den tabellen visar att från 1983 introduceras förledet “vetenskaplig grund” 
tillsammans med “forskningsanknytning”. I planen från 2000 preciseras dessutom kortfattat vad 
denna anknytning kan bestå av:

Utbildningen skall ha forskningsanknytning, t ex genom Fritidsledarskolornas och enskilda 
folkhögskolors samarbete med högskolor/universitet eller andra sammanhang där forskning 
bedrivs. För att slå vakt om utbildningens nivå och kvalitet finns gemensamma forsknings- och 
utvecklingsinsatser i Fritidsledarskolornas regi. Det sker genom lärarfortbildning, forskningsprojekt, 
seminarieverksamhet och litteraturproduktion (Fritidsledarskolorna, 2000, §2.5).

I citatet tydliggörs att utbildningens forskningsanknytning till exempel handlar om olika 
aktörers samarbete med lärosäten “eller andra sammanhang där forskning bedrivs” liksom 
“gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser” såsom lärarfortbildning etc. Den här 
korta preciseringen signalerar vikten av att tydliggöra internt såväl som externt ungefär 
vad som menas. Dock är efterledet och dess beskrivning borttaget i såväl 2010 som 2017 
års utbildningsplaner. Kanske hänger det ihop med att folkbildningspropositionerna från 
mitten av 2000-talet skiftar inriktning bort från forskarsamverkan? Eftersom den nationella 
utbildningsplanen utgör grunden för medlemsskolornas egna kursplaner slår avsaknaden av 
ordet igenom på den lokala nivån också, där lärare och rektorer utformar utbildningen. 

Mer fokus på vad än hur
Det förefaller som att folkhögskolans utformning av utbildning på vetenskaplig grund 
mer fokuserar undervisningsinnehållet (vad-frågan) än sätten som detta innehåll 
iscensätts på (hur-frågan). Den senare frågan handlar här främst om evidensbaserade 
undervisningsmetoder eller arbetssätt för att främja elevutveckling och lärande 
(Skolforskningsinstitutet, 2020; Skolverket, 2020). Nämnda fokus skönjas i enkätresultaten 
och förstärks i intervjustudien. Enkäten visar nämligen att ~70% använder forskningsbaserad 
litteratur som innehåll ganska mycket eller mer i såväl undervisning som övrig verksamhet; 
samma andel arbetar i allmänhet med evidensbaserade metoder i undervisningen medan 
60% gör det ganska mycket eller mer i övrig verksamhet. Det är en minskning på 10% i den 
övriga verksamheten. Vidare förstärks vad-fokus markant genom intervjuresultaten. I analysen 
av dem är forskningsanknutet kursmaterial en utformning av vetenskaplig grund medan 
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evidensbaserade arbetssätt inte är det. Det här verkar vara ett fokus på undervisningens vad 
istället för hur vilket kan relateras till tidigare forskning.

I utformningen av vetenskaplig grund i utbildning menar Persson och Persson (2017) att 
högskolan fokuserar undervisningens (ämnes)innehåll medan skolväsendet utöver det - 
och kanske framför allt - uppmärksammar undervisningens arbetssätt. Skillnaden anses 
kunna bero på att ursprunget till införandet av vetenskaplig grund har olika rötter: inom 
högre utbildning är det forskarpraxis och i skolväsendet mer av politisk vilja att bland annat 
vetenskapliggöra skolan. Om författarnas argument accepteras som rimligt tycks det som 
att folkhögskolans vad-fokus ligger nära högskolans fokus. I linje med det resonemanget 
skulle statens ursprung till införandet av vetenskaplig grund i fritidsledarutbildningens 
nationella styrdokument 1983, liksom i skolväsendet 2010, kunna vara politiskt motiverad. 
Just eftersom skollagen är relativt ny i skolväsendet är det kanske förväntat om folkhögskolans 
utformning av vetenskaplig grund mer lutar åt högskolan. Dock är det troligt att denna bild 
skulle se annorlunda ut ifall de intervjuade lärarna istället arbetade på allmän kurs med flera 
“klassiska” ämnen såsom matematik, naturkunskap och svenska. De är i större utsträckning 
samstämmiga med ämnena i merparten av skolväsendet. I dessa klassiska ämnen är till 
exempel ämnesdidaktisk forskning mer omfattande vilket positivt kan påverka allmän kurs 
lärares kompetens att utforma vetenskapligt utformad utbildning genom evidensbaserade 
metoder. Den här typen av kompetens och möjligen tillgång till forskning har troligtvis även 
påverkat resultaten i nuvarande enkätstudie. Detta eftersom lärarperspektivet på utformningen 
av folkhögskolans utbildning dominerar klart i enkäten, dessutom med drygt hälften av de 
svarande lärarna anställda på just allmän kurs.

Ett rimligt skäl till detta vad-fokus kan vara begränsad tillgång till vetenskapliga studier såväl 
inom vuxenpedagogik som specifikt ämnesdidaktik. Det förra forskningsområdet är sedan 
länge relativt underbeforskat i Sverige, inom folkhögskolan i allmänhet (Vetenskapsrådet, 
2015) och yrkesutbildning i synnerhet (Vetenskapsrådet, 2019). Detta trots att mängden 
yrkesförberedande program inom utbildningssystemet är omfattande, inte minst inom 
folkhögskolan (Nørholm Lundin, 2010). Det skulle alltså kunna vara så att folkhögskolan 
som utbildningsform delvis inte kan utforma sin utbildning informerad av till exempel 
evidensbaserade metoder. Detta eftersom den sortens vuxenpedagogiska forskning knappt 
existerar. Enkätresultaten visar vidare att ungefär tre av tio av alla svarande inte alls (9.4%) 
eller lite (20.4%) arbetar med evidensbaserade metoder i undervisningen. För att parera vad 
som skulle kunn vara en ojämlikhet i folkhögskolans möjligheter att bedriva utbildning på 
vetenskaplig grund krävs ytterst att staten omprioriterar medel till det vuxenpedagogiska 
forskningsområdet. En kompletterande åtgärd kan vara att folkhögskolans huvudmän visar att 
de prioriterar praktiknära forskning av och med sina lärare, genom att ge dem tid i tjänsten för 
den verksamhetsutvecklande uppgiften. 

Bristande systematisk dokumentation tillsammans med 
andra
Det verkar som att folkhögskolans utformning av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet 
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brister i systematisk dokumentation tillsammans med andra. Enkäten visar att närapå 
alla (96.5%) bedömer beprövad erfarenhet som i huvudsak viktig för utformningen av 
folkhögskolans utbildning. Här verkar det dock finnas en diskrepans mellan denna skattning i 
relation till hur användningen av systematisk dokumentation skattas, i synnerhet systematisk 
dokumentation tillsammans med andra. Diskrepansen blir tydlig i resultaten på tre sätt.

För det första blir diskrepansen tydlig genom att flera svarande (~75%) utgår ganska mycket 
eller mer från systematiskt dokumenterade erfarenheter medan något färre (~70%) vanligen 
dokumenterar egna erfarenheter systematiskt. Grovt omräknat innebär det alltså en av 
fyra som inte/knappt utgår från systematiskt dokumenterade erfarenheter eller vanligen 
dokumenterar egna erfarenheter systematiskt. Med andra ord skiljer det sig mellan den 
nämnda höga skattningen och både den systematiska dokumentation som används och den 
som genomförs själv. Den skattade vikten av beprövad erfarenhet är en bit ifrån bedömningen 
av det som faktiskt görs i praktiken. För det andra blir diskrepansen ännu tydligare genom 
att hälften av de svarande inte eller knappt dokumenterar sina erfarenheter systematiskt 
tillsammans med andra. Återigen och nu än mer skiljer sig skattningen av beprövad erfarenhet 
som i huvudsak viktig för utformningen av folkhögskolans utbildning från bedömningen av 
det som görs i praktiken. För det tredje visar intervjustudien att beprövad erfarenhet utformas 
genom kollegial pedagogisk reflektion. Den här typen av reflektion tycks pendla mellan 
muntlig och skriftlig, inom och utanför lärarlaget, systematisk och mer spontan. I synnerhet 
blir en diskrepans återigen tydlig i relation till andra; det här märks särskilt i intervju-utdraget 
med osystematiska samtal med andra utanför den egna folkhögskolan. Sammantaget verkar de 
här tre sätten illustrera en bristande systematisk dokumentation i synnerhet tillsammans med 
andra. Den här bristen får konsekvenser. 

En konsekvens av bristande dokumentation med andra utanför den egna kontexten är att då 
blir det problematiskt att kalla någon verksamhetsbaserad erfarenhet över huvud taget för 
beprövad. Det blir problematiskt eftersom “beprövad” innebär professionell erfarenhet som är 
prövad, dokumenterad, utvecklad under lång tid och av många (Minten, 2017; Skolverket, 2011, 
2013). Just kollegial reflektion av systematisk dokumentation av många tillsammans anses vara 
en av skillnaderna som gör skillnad. Inom skolväsendet är det skolhuvudmannens ansvar att 
möjliggöra lärares samverkansstrukturer att just systematiskt pröva, dokumentera och utveckla sina 
erfarenheter tillsammans med lärare från andra huvudmän i andra kommuner (Skolinspektionen, 
2019). Motsvarande statligt - eller av till exempel en samarbetsorganisation - utkrävande eller tillsyn 
av pedagogiskt ansvar saknas som nämnts tidigare helt inom folkbildningen.

Denna frånvaro av pedagogiskt ansvarsutkrävande/tillsyn inom folkbildningen skulle kunna 
vara en bidragande orsak till de undersökta lärarnas bristande systematiska dokumentation 
tillsammans med andra. Givetvis kan det ändå finnas odokumenterad praktisk kunskap 
om vuxen- och ämnesdidaktik baserad i den egna verksamheten. Dock verkar det rimligt 
att lägre krav på pedagogisk dokumentation än till exempel i skolväsendet gör något med 
folkhögskolans yrkeskulturer. Den “fria och frivilliga” folkbildningens frånvaro av sådana 
dokumentationskrav skapar potentiellt mer lokalt inriktade yrkeskunskapskulturer. Således 
kan frånvaron av en tillsynsmyndighet i paritet med Skolinspektionen ge minskad motivation 
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att dokumentera didaktiska överväganden. Överväganden som sedan delas i kollegial 
pedagogisk reflektion utanför den egna folkhögskolans kunskapskultur. Dessutom saknar 
folkbildningen en myndighet i paritet med Skolforskningsinstitutet. Den myndigheten 
bidrar till att skolväsendets yrkesverksamma ges goda förutsättningar att planera, genomföra, 
analysera och utveckla undervisning grundad i vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt (Förordning 2014:1578). Vidare har Skolforskningsinstitutet uppdrag att årligen 
utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning. I folkbildningens 
organisatoriska upplägg saknas som sagt en sådan liknande myndighet vilket medför 
stora krav på lärare och rektorer att utifrån eget ansvar själva pröva och forska i sin 
vuxenpedagogiska praktik.

Problematiskt med arbetslivserfarenhet som beprövad 
erfarenhet
Tidigare arbetslivserfarenhet som fritidsledare är ett problematiskt tema i 
fritidsledarutbildningens utformning av utbildning som vilar på beprövad erfarenhet. Temat 
handlar om erfarenheter genererade i fritidsledarrollen där villkor och arbetsuppgifter på 
många sätt skiljer sig åt jämfört med läraryrket. Förståelsen av arbetslivserfarenhet som 
beprövad erfarenhet står i skarp kontrast mot innebörden i den vidare diskussionen inom 
och bortom utbildningssystemet. I andra kontexter definieras istället beprövad erfarenhet 
som kunskap baserad på professionens erfarenheter i den egna pedagogiska verksamheten. 
Till exempel folkhögskollärares samlade erfarenheter i sin egen undervisningspraktik. 
Återigen, för att räknas som “beprövad” ska denna typ av professionella erfarenhet vara 
prövad, dokumenterad, utvecklad under lång tid och av många (Minten, 2017; Skolverket, 
2011, 2013). Dessa erfarenheter kan sedan överföras och tillämpas i liknande kontexter 
utanför den egna. Denna skarpa kontrast kan ses som en spegling av oklarheten och 
mångtydigheten som råder kring begreppet inom utbildning. 

I tolkningsdebatten menar flera forskare att det är särskilt oklart vad som avses med beprövad 
erfarenhet och hur den kan bidra till skolutveckling (t.ex. Arnqvist, 2016; Hernborg, 2007; 
Kroksmark, 2016; Olsson, 2018; Persson & Wahlberg, 2015; Wallin, 2019). Merparten av 
den debatten utgår dock från problematiseringar av skolmyndigheters begreppstolkningar 
i utbildningssektorn. Inom fritidsledarutbildningens yrkeskultur verkar förståelsen av 
arbetslivserfarenhet som ett sätt att utforma utbildning på beprövad erfarenhet istället för 
att från skolmyndigheter, utgå från tradition. Att utgå från tradition har sin logik givet att 
folkhögskolan som nämnts tidigare är del i den “fria och frivilliga” folkbildningen. Den styrs 
alltså inte av varken skollag eller högskolelag och saknar därför ett statligt - eller av till exempel 
en samarbetsorganisation - utkrävande eller tillsyn av pedagogiskt ansvar. Men för att ta 
del av den legitimitet som efterledet “beprövad erfarenhet” ger behöver dess tolkning ligga 
förhållandevis nära den avsedda oavsett oklarhet. En förutsättning är därför att ta del av den 
vidare diskussionen som förs kring begreppet. Här kan föreliggande studie agera underlag för 
beslut om riktat utvecklings- och kvalitetsarbete.



40

Vidare studier
Föreliggande studie ger unika första svar på frågan hur folkhögskolan utformar utbildning 
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med fritidsledarutbildningen 
i fokus. Det empiriska materialet bestod av en enkät till lärare och rektorer respektive en 
nyansering genom intervjuer med lärare på yrkesutbildningen till fritidsledare. Vidare studier 
skulle kunna fördjupa förståelsen än mer och identifiera:

1. Folkhögskollärares och rektorers förutsättningar för utveckling av vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet i yrkespraktiken.

2. Utformningen av utbildning i andra av folkhögskolans yrkesutbildningar som 
också regleras av en vetenskaplig kunskapsbas i sina styrdokument, till exempel 
socialpedagogutbildningar anslutna till branschorganisationen BALSAM.

3. Framväxt och förändringar i innebörden av fritidsledarutbildningens bestämmelse om 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i den nationella utbildningsplanen.

4. Fritidsledarutbildningens forskningsanknutna kursmaterial. Här avses litteraturlistor 
för de teoretiska ämnena såsom sociologi, psykologi med mera men även mer 
traditionellt praktiska ämnen, däribland fritidsmetodik och friluftsliv.

5. Fritidsledarstudenternas förberedelser inför att skriva en vetenskapligt grundad uppsats.

Studiens begränsningar
Alla vetenskapliga studier har begränsningar och så även denna. En sådan begränsning är den 
egendesignade enkäten. Mer specifikt att vissa enkätfrågor om vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet kan vara svåra att uttyda. Den här svårigheten aktualiserar en kritik i värdet av svaren 
ifall det är oklart hur de svarande förstår frågan. Denna kritik är enkäters akilleshäl och något 
som gör att denna datainsamlingsmetod ofta anses “trubbig” (Gideon, 2012; Laaksonen, 2018). 
I föreliggande enkätstudie innehåller möjliga svårtydda frågor till exempel orden “samarbete” 
(Samarbetar med forskare), “evidensbaserad metod” (Arbetar med evidensbaserade metod(er) i 
undervisningen) och “systematiskt” (Dokumenterar systematiskt egna erfarenheter). Beroende 
på vad de svarande lägger för innebörd i samarbete, evidensbaserad metod och systematiskt 
så kommer svaren att variera. Den varierande förståelsen begränsar potentiellt en enkätstudies 
värde och särskilt om den används som enda metod för datainsamling. Just olika metoders 
begränsningar är ett av huvudskälen till att metodkombinationer - mixad metod - anses kunna 
ge en mer nyanserad förståelse av forskningsfrågor jämfört med om metoder står var för sig 
(Creswell & Plano Clark, 2017; Teddlie & Tashakkori, 2009).

I nästa kapitel avslutas rapporten med strategier i utvecklingsarbetet för folkhögskola grundad 
på vetenskaplig kunskapsbas.
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UTVECKLINGSARBETE 
FÖR FOLKHÖGSKOLA PÅ 
VETENSKAPLIG KUNSKAPSBAS
Innehållet i begreppsparet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet tycks i olika grad 
vara levande inom folkhögskolans utbildning. Dock verkar till exempel förhållandevis få 
arbeta tillsammans med forskare för att strategiskt bygga broar mellan (folkhögskol)forskning 
och vuxenpedagogisk praktik. Vidare står förståelsen av arbetslivserfarenhet som beprövad 
erfarenhet i skarp kontrast mot innebörden i den vidare diskussionen inom och bortom 
utbildningssystemet. Bland annat dessa resultat indikerar en utvecklingspotential. Därför 
avslutas rapporten med två långsiktigt hållbara strategier i utvecklingsarbetet för folkhögskola 
grundad på en vetenskaplig kunskapsbas. Strategierna handlar om att stärka dels lärares och 
rektorers forskningslitteracitet, dels praktiknära folkhögskolforskning.

Stärk lärares och rektorers forskningslitteracitet
Den första strategin består av att utveckla kunskaper och förmågor till arbete på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Ett sätt att göra det är genom att stärka lärares och rektorers 
forskningslitteracitet. Det här konceptet handlar kortfattat om att rusta sig med fördjupad 
kunskap om forskning och vetenskap. Mer specifikt förmågan att förstå, värdera och använda 
vetenskaplig kunskap i den egna kontexten (Persson, 2017). I utvecklingsarbetet bör även 
ingå bearbetning av tidigare nämnda nyckelbegrepp i skolväsendets språkbruk och hur de 
förhåller sig till varandra. Det kan dessutom ingå vetenskapsteoretiska resonemang kring 
sanningsbegreppet (jfr. Kristensson Uggla, 2019) liksom om fakta- och kunskapsresistens 
(jfr. Frans, 2018; Wikforss, 2020). Poängen med strategin är främst att implementera 
forskningsresultat och utifrån “evidenskompetens” utveckla folkhögskolans utbildning. 
Utgångspunkten är alltså att “konsumera” eller tillägna sig forskning i kombination med ett 
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systematiskt utforskande, som sedan kritiskt granskas, prövas och sätts i ett sammanhang 
(Skolverket, 2018). Välinformerad konsumtion kan fungera som ett komplement till beprövad 
erfarenhet och en motpol till förtrogenhetskunskap  - alltså outtalad praktisk kunskap - till 
exempel genererad i ett arbetslags yrkestradition. Förtrogenhetskunskap som ibland okritiskt 
tas för given som “sann” i yrkespraktik; här kan en dynamik skapas mellan det av tradition 
bekanta och det obekanta, mellan det partikulära och det universella (Gustavsson, 2009). I 
ett vidare perspektiv överbryggar forskningslitteracitet glappet mellan forskning och praktik 
(Levinsson, 2013). De pedagogiska formerna för inhämtningen av de fördjupade kunskaperna 
behöver ägas av folkhögskolorna själva och samverkan med forskare måste prioriteras. Denna 
forskarsamverkan kan sedan ändra form för ytterligare fördjupning.

I en fortsättning på samverkan kring forskningslitteracitet mellan till exempel rektorer 
och pedagogikforskare kan parterna tillsammans fördjupa forskning kring ett i förväg 
bestämt intresseområde. Det skulle kunna vara skolledarskap på vetenskaplig grund 
(jfr. Hörnqvist, 2019; Rönnström & Johansson, 2018) eller något helt annat. Vid ett givet 
antal sammankomster diskuteras och problematiseras vetenskapliga artiklar likväl som 
annan forskningsbaserad litteratur. Materialen får brytas mellan å ena sidan rektorernas 
(be)prövade erfarenhet och förtrogenhetskunskap och å andra sidan forskarnas 
vetenskapliga kunskap. Redan från start är det uttalat att diskussionerna skrivs fram som 
en forskningssammanställning för publicering. Den publiceringen delas sedan för fortsatt 
bearbetning både i folkhögskolan och forskarsamhället. En utmaning kan dock vara att få till 
sammankomster som är meningsfulla för båda parter. Ytterligare en utmaning är tillgången till 
forskningsanknutet material.

En viktig förutsättning för forskningslitteracitet är tillgång till vetenskapliga artiklar i till 
exempel lärosätenas databaser och nationella såväl som internationella tidskrifter. För lärare 
och rektorer inom folkhögskolan är sådan tillgång knappast en självklarhet. Här behöver det 
alltså utarbetas avtal eller liknande. En fördel för flera verksamheter är dock att viss personal 
har tillgång via lärosätena där de tog eller är på väg att ta sin examen. En annan fördel är 
att nationella artiklar sedan några år tillbaka i tilltagande grad är tillgängliga open access. 
Detta eftersom den här publiceringsformen ligger i linje med öppen vetenskap som sedan 
2015 är prioriterat i regeringens färdplan för att stärka det europeiska forskningsområdet 
(Utbildningsdepartementet, 2019). Med det över från forskningslitteracitet till strategin 
praktiknära folkhögskolforskning.

Stärk praktiknära folkhögskolforskning
Den andra strategin för folkhögskola på en vetenskaplig kunskapsbas består av att stärka 
praktiknära folkhögskolforskning. Inom skolväsendet och högre utbildning tar lärare och 
lärarutbildare sedan mitten på 1990-talet i högre grad kontroll över den egna professionen 
genom att beforska sin verksamhet (Rönnerman, 2012). Återigen är det vidare perspektivet 
att överbrygga glappet mellan forskning och praktik (SOU 2018:19). Detta är en typ av 
forskning som drivs av att praktiker medverkar i den och tillsammans med forskare utvecklar 
kontextrelevant kunskap (Robertson Hörberg, 1997). En grundläggande tanke är att hållbar 
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kompetensutveckling anses bottna i de professionella erfarenheter som återkommande 
görs i yrkesvardagen. Utgångspunkten är därför yrkesutövarnas egna forskningsfrågor 
grundade i vardagens kunskapsbehov om till exempel undervisning i specifika ämnen eller 
ämnesområden. För att återknyta till praktiknära folkhögskolforskning så ska den alltså 
genomföras av och med de som arbetar i verksamheten; ansvaret för att driva forskningen 
framåt är alltså folkhögskolans. Men hur kan lärare och rektorer långsiktigt engageras mera 
i forskningsliknande aktiviteter tillsammans med forskare? För att det här ska bli verklighet 
krävs organisering och finansiering. 

För att förverkliga samverkan mellan praktiker och forskare är det centralt att skapa en 
infrastruktur för möten. Ett av flera sätt att organisera detta vore att skapa en återkommande 
mötesplats specifikt under temat praktiknära folkhögskolforskning. Gärna en årlig konferens 
på till exempel Linköpings universitet, som är hemvist för både folkhögskollärarprogrammet 
och Mimer (Nationellt program för folkbildningsforskning). Detta kan ge förutsättningar 
för engagerade praktiker med verksamhetsnära frågor att samtala med forskare i (vuxen)
pedagogik. Konferensens fokus skulle kunna vara att utveckla frågorna och göra 
dem forskningsbara. Vidare att lägga grunden för samverkan där forskare handleder 
forskningsprocesser som praktiker leder. En handledare behövs för att säkerställa vetenskaplig 
kvalitet i nationell såväl som internationell jämförelse. Här behöver alla aktörer anlägga 
ett långsiktigt perspektiv på nyttan av en stärkt vetenskaplig kunskapsbas i folkhögskolans 
verksamhet - och dessutom vara beredda till finansiering. 

Insikten om strategisk nytta behöver kompletteras med en diskussion om forskningens 
långsiktiga finansiering. Eftersom att beforska egen praktik är ett relativt tidskrävande uppdrag 
räcker det inte med att enbart dedikera en anställds fortbildningstid i tjänsten. Det är för lite. 
Snarare behöver huvudmannen investera i en betald nedsättning i tjänsten om uppskattningsvis 
20-40% för att kunna ro iland en forskningsstudie med gott resultat. I sammanhanget är 
betald tjänstnedsättning den stora utgiftsposten; en mindre sådan är forskares arvode för säg 
tio handledningstillfällen á en timme. Den viktiga frågan om samfinansiering av praktiknära 
folkhögskolforskning kan också riktas till lärosätena - men framför allt till staten. Framför 
allt till staten eftersom forskningsområdet vuxenpedagogik, och därmed utbildningsformen 
folkhögskola, som nämnts tidigare är underfinansierad bland annat i relation till mängden 
yrkesförberedande program (Nørholm Lundin, 2010; Vetenskapsrådet, 2019). 
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Bilagor
Bilaga 1. Studiens design och genomförande i detalj

Mixad metod
För att besvara hur lärare och rektorer beskriver hur utbildning som vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet utformas, så väljs en mixad-metod ansats. Det här valet innebär att 
kombinera kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod, såsom genom enkät och intervju. 
Just kombinationen anses kunna ge en mer nyanserad förståelse av forskningsfrågor jämfört 
med om resultaten står var för sig (Creswell & Plano Clark, 2017; Teddlie & Tashakkori, 2009). 
I föreliggande studie integreras den kvantitativa ansatsens bredd i förståelse med den kvalitativa 
ansatsens fördjupning. I vetenskapliga sammanhang är användningen av mixad metod knappast 
ny men under första delen av 2000-talet ökar mängden studier markant. Mängden ökar både 
internationellt och i olika akademiska discipliner, inte minst inom utbildningsområdet (Ivankova 
& Kawamura, 2010). Dock har integrationen av två till synes inkompatibla forskningstraditioner 
länge varit omtvistad i beteende- och samhällsvetenskaperna (Tashakkori & Teddlie, 2010). 
Tvisterna har fokuserat dominerande idéer om traditionernas i grunden skilda filosofiska och 
metodologiska utgångspunkter. Den långa debatten om dessa skillnader har planat ut vilket lett 
till att mixad metod idag kan accepteras från ett pragmatiskt perspektiv och därför ses som ett 
potent sätt att bedriva forskning (Biesta, 2010). 

Som nämnts ovan befinner sig alltså studien delvis inom den kvantitativa forskningstraditionen. 
I den här traditionen är utgångspunkten mätbara data (Bryman, 2016). Det innebär datainsamling 
där svaren på olika sätt görs om till antal eller mängd. I till exempel enkäter kan svarsalternativ 
skapas i en Likert-skala mellan 1 till 10, där den lägsta siffran får stå för “Inte alls” och 
den högsta för “Jättemycket”. Resultaten kan dels presenteras som deskriptiv statistik där 
antal eller mängd presenteras i överskådligt med andel svar i relation till alla svar. Dels kan 
resultaten illustreras som inferensstatistik vilket betyder att statistiska samband eller skillnader 
mellan variabler studeras för att testa en hypotes om utfall (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Här 
eftersträvas ofta lagbundna samband, generalisering och att kunna återupprepa försök med 
samma eller liknande resultat. Men studien befinner sig alltså samtidigt inom den kvalitativa 
forskningstraditionen.

Den andra delen av studien utgår från en tolkande forskningstradition. Här är utgångspunkten 
istället en tolkande förståelse av mänskligt beteende och den sociala världen (Bryman, 2016). 
Av detta följer ett intresse för meningen som individer tillskriver olika fenomen, utifrån 
idén att meningsskapande är unikt och mångfacetterat. Inom denna tradition är strävan att 
på djupet förstå det som undersökningspersoner förstår. I linje med detta ställningstagande 
väljs kvalitativ forskningsmetod för analys. Fejes och Thornberg (2019) menar att kvalitativa 
metoder eftersträvar resultat som potent beskriver och tolkar mönster eller processer i 
empiriska material. Tolkandet ska gestalta individers tidigare okända eller andra sätt att se på 
specifika fenomen. Hur analysen går till skiljer sig sedan åt beroende på vilken av en mängd 
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kvalitativa traditioner och metodansatser som används. 

Från den här övergripande metodologiska beskrivningen redogörs här nedan mer i detalj för 
studiens urval, genomförande, analys och forskningsetik.

Urval
Population och urvalsstrategier

Studiens populationer är folkhögskolans lärare och rektorer. En specifik subpopulation är de 
lärare som arbetar på fritidsledarutbildningen. Valet av just dessa yrkeskategorier motiveras av 
att de är personal som på olika sätt ansvarar för folkhögskolans pedagogiska arbete. Lärarna 
planerar, genomför, analyserar och utvecklar undervisningen i sina klasser medan rektor bör ha 
pedagogisk medvetenhet. Valet av de här populationerna är rimligt eftersom syftet med studien 
är att identifiera beskrivningar av det pedagogiska arbetet. Vidare finns det inom folkhögskolan 
vissa utbildningar som vilar på vetenskaplig grund. Här är just fritidsledarutbildningens 
lärare särskilt relevanta som population då vetenskaplig kunskapsbas är reglerad i den 
nationella utbildningsplanen. Ytterligare argument för valet av dessa populationer är mitt 
eget inifrånperspektiv som lärare på folkhögskola och fritidsledarutbildningen, där just 
inifrånperspektivet underlättar förståelsen för kontexten (Kvale & Brinkmann, 2015). Gällande 
urvalsstrategin för lärare och rektorer så görs ett icke-randomiserat bekvämlighetsurval (Daniel, 
2012; Kjellberg & Sörqvist, 2015). Således väljs populationerna baserat på tillgänglighet under 
enkätperioden. Angående urvalsstrategier av lärare på fritidsledarutbildningen specifikt så 
väljs en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Patton, 2015). Även här är 
valet baserat på tillgänglighet under en specifik period. Dessutom uppmuntras redan valda 
intervjupersoner att kontakta eller tipsa om andra som de tror kan vara aktuella för intervju, 
utifrån tanken att en leder till en annan - en “snöbollseffekt”.

Empiriskt material

Två olika metoder valdes för insamling av empiriskt material: enkät och semistrukturerad 
intervju. Den egendesignade enkäten riktar sig till samtliga 155 folkhögskolors lärare, rektorer 
och biträdande skolledare medan intervjupopulationen avgränsas till fritidsledarutbildningens 
lärare. Skälen till de här metodvalen illustreras i det följande. 

Datainsamlingsmetoden enkät väljs av tre skäl. Bryman (2016) menar att den är en relativt 
kostnadseffektiv metod för att få in många svar från populationer som är geografiskt spridda; 
den går snabbt att sprida; och frågorna kan besvaras när och var som helst. För att förenkla 
datainsamlingen genomförs enkäten i online-verktyget Google Formulär. Här avgränsas 
innehållet till ett rimligt antal frågor eftersom det kan öka svarsfrekvensen (Gideon, 2012; 
Laaksonen, 2018). Vidare är det viktigt att frågor likväl som svarsalternativ är genomtänkta 
och koncisa. Ambitionen med den här specifika datainsamlingsmetoden var att skapa en 
bred bild av hur utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas i 
folkhögskolan som helhet. 
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Enkäten består av 28 frågor (se bilaga 2) i tre delar. I fokus är utformningen av utbildning som 
dels vilar på vetenskaplig grund, dels beprövad erfarenhet. Majoriteten av dessa svarsalternativ 
var i en femgradig Likert-skala (från 1=instämmer inte, till 5=instämmer helt) medan det i en 
minoritet gavs möjlighet att utveckla fritextsvar. Bakgrundsfrågorna handlade bland annat om 
kön, ålder och yrkesverksamma år inom folkhögskola. Fritextsvaren sammanställdes till totalt 
84 sidor text.

För att fördjupa ovanstående breda svarsbild av forskningsfrågan genomfördes intervjuer. 
Semistrukturerad intervju kompletterar enkäten genom att fördjupa intervjupersonernas 
beskrivningar av specifika fenomen (Gubrium, 2012). Brinkmann och Kvale (2015) 
rekommenderar användningen av en intervjuguide som stöd för att ställa frågor med 
utgångspunkt i studiens syfte (se bilaga 3). Därför är huvudfrågorna desamma i alla intervjuer 
medan följdfrågorna kan skilja sig åt. Huvudfrågorna fokuserar resonemang kring och 
utformning av utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Genomförande
Enkät

Från den 21 oktober 2019 spreds information om studien (se bilaga 4) tillsammans med 
nämnda enkät. Svarsperioden var mellan 21 oktober-17 november. Här nedan beskrivs 
spridningens genomförande i två faser. Innan spridning pilottestades enkäten av några 
deltagare på en forskarkonferens om vetenskap och beprövad erfarenhet i skola samt av ett 
halvdussin folkhögskollärare. Testet resulterade i några viktiga finjusteringar av formuleringar.

I den första fasen direktmejlades rektorer och biträdande skolledare på landets 156 
folkhögskolor. Deras mejladresser (n=288) samlades in från folkhögskolornas respektive 
hemsidor. I meddelandet uppmuntrades de att själva fylla i enkäten men också dela mejlet med 
sin lärarlag. Vidare bistod Förbundet Folkhögskollärarna med ett massutskick till sina anslutna 
medlemmar (2850 stycken). Jag postade även information i den slutna Facebook-gruppen 
Lärare på folkhögskola (465 medlemmar). Dessutom mejlades samtliga folkhögskolors info-
mejladress med en önskan att meddelandet vidarebefordras till skolans lärare. Information 
skickades även till Fritidsledarskolornas interna onlineforum (68 medlemmar) liksom 
Stockholms nätverk för allmän kurs (58 medlemmar). Utöver direktmejlen är det oklart hur 
många som tagit del av utskicket. 

En andra fas med spridning av enkäten inleddes den 11 november på grund av låg svarsfrekvens, 
främst på lärarsidan. Då mejlades folkhögskollärare (n=2733) med sin mejladress listad på 
folkhögskolornas hemsidor. Dock returnerades 68 mejl där mottagaren inte hittades, inte kunde ta 
emot e-post eller meddelandet blockerades. Vidare avräknas 7 autosvar om föräldraledighet och 2 
om heltidssjukskrivning. Sammantaget innebar det här att antalet mottagare i detta riktade utskick 
omfattade 2656 folkhögskollärare.

Intervju

Gällande intervjuerna så mejlades under senhösten 2019 en förfrågan (se bilaga 5) till 
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de 65 lärare på fritidsledarutbildningen som listas på respektive utbildnings hemsida. 
I förfrågan gavs koncis information om behovet av 20 intervjupersoner samt info om 
studien, dess förutsättningar och forskningsetik. Samma information skickades även till 
Fritidsledarskolornas interna onlineforum. Potentiella intressenter uppmanades kontakta 
mig via mejl eller telefon för att boka någon av de angivna dagarna/tiderna. På grund av få 
bokningar mejlades en påminnelse mot slutet av perioden, med information om en veckas 
förlängning av sista intervjudatum. 

Angående intervjupersonerna så är de totalt fjorton stycken varav åtta kvinnor och sex män, 
fördelade på tio folkhögskolor. Medeltalet (M) tjänsteår är 14,2 vilket signalerar en relativt 
erfaren population. Utöver dessa intervjuer kunde en inte genomföras på grund av tekniska 
problem och två personer dök inte upp till sina avtalade tider. 

Intervjuerna genomfördes via videokonferens för att minimera logistiska problem med, 
kostnader för och miljöpåverkan av resor (Fielding m.fl., 2017; James & Busher, 2012). 
Videokonferensprogrammet Zoom valdes eftersom det tidigare visat sig fungera relativt 
väl för datainsamling via internet (Archibald m.fl., 2019; Irani, 2019). Programmet var 
uppkopplingskrävande vilket gjorde att samtalet ibland svajade så för att parera det fick 
kameran tidvis kopplas ifrån. Intervjuerna varade mellan 27-47 minuter (M=41 min.), 
spelades in med mobiltelefon och transkriberades verbatimt för ökad tillförlitlighet. 
Intervjutranskriptionerna omfattar 147 sidor text.

Analys

Valet av mixad metod för att besvara forskningsfrågan formar analysarbetet. Mer specifikt 
omfattar arbetet därför två steg som integreras i diskussionskapitlet: (1) Deskriptiv 
analys av numeriska enkätsvar, (2) Fördjupande tematisk analys av enkätfritextsvar och 
intervjutranskriptioner. Dessa steg beskrivs i turordning här nedan.

Deskriptiv analys

Enkätsvaren delades upp i två delar för olika typer av analys. Dels överfördes siffersvaren 
på frågor med Likert-skala automatiskt från Google Formulär till Microsoft Excel för 
deskriptiv analys. Dels analyserades fritextsvaren tematiskt (vilket beskrivs mer utförligt i 
nästa underrubrik). Den förra analysen illustreras som deskriptiv statistik; den är alltså inte 
hypotesdriven i termer av att till exempel studera samband eller jämföra skillnaden mellan 
olika variabler (Kjellberg & Sörqvist, 2015). De kvantitativa resultaten innehåller vad lärare, 
rektorer och biträdande skolledare svarat. För att sammanställa svarsfördelningen användes 
Excels statistikfunktioner. En sådan funktion (“=ANTAL.OM”) räknar förekomsten av antalet 
celler i ett givet cellområde med specifika ord eller siffror såsom “instämmer mycket”, “36-50 
år” etc. Antalet förekomster sorteras sedan i ett eget cellområde som presenteras i stapel- eller 
cirkeldiagram för överskådlighet.

Tematisk analys

I mångfalden av kvalitativa metodansatser används tematisk analys vilket är vanligt inom 
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den tolkande traditionen (Bryman, 2016; Patton, 2015). Den här analystypen passar väl 
till att besvara studiens forskningsfråga eftersom det empiriska materialet främst består av 
beskrivningar. Dessa beskrivningar i form av fritextsvar och intervjutranskriptioner behöver 
på något sätt sorteras. En förtjänst med just tematisk analys är strävan efter att systematiskt 
sortera och skapa mening ur stora mängder komplexa material (Braun & Clarke, 2006, 2013, 
2019; Guest m.fl., 2012; Ryan & Bernard, 2003). I den tematiska analysen riktas fokus mot 
att sortera det insamlade materialet i teman som gestaltar olika typer av mening i relation till 
forskningsfrågan.

Mer i detalj går systematiseringen till enligt följande. I analysen sorteras regelbundenheter 
i det empiriska materialet avseende utformningen av utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Denna systematisering repeteras i en tidvis icke-linjär 
flerstegsprocess (Humble & Radina, 2019). Genomgående i processen förs reflekterande 
minnesanteckningar för att stödja bearbetning och fördjupning. I det första steget skumläses 
hela materialet för att skapa en övergripande förståelse. Nästa steg innebär en noggrannare 
genomläsning i strävan efter en fördjupad förståelse. Här identifieras och markeras utdrag 
som skulle kunna vara meningsfulla regelbundenheter. Dessa kodas vilket innebär att de 
tilldelas några sammanfattande ord såsom “Forskningsbaserad kurslitteratur” eller “Kollegial 
samverkan”. Analysarbetet fortskrider med att gruppera återkommande koder samtidigt som 
de inkluderade utdragens likheter och skillnader jämförs. Inom och mellan kodgrupperna 
bedöms sedan vilka av mängden av utdrag - genom att läsa dem om och om igen - som ska 
flyttas, utgå eller rangordnas som särskilt innehållsrika. På så sätt kalibreras ett preliminärt 
system där olika kodgrupper av utdrag med liknande mening ingår i samma övergripande 
tema. Varje tema liksom eventuella underteman namnges sedan baserat på vad som bedöms 
vara de inkluderade kodernas gemensamma nämnare. I det avslutande steget fingranskas 
utdragen i relation till hela systemet med teman för att ytterligare säkerställa platsen i 
respektive tema. Den tematiska analysens resultat är ett system med analytiskt separata 
teman, som i verkligheten ofta är sammanflätade med varandra på olika sätt. Logiken för det 
här systemet illustreras och underbyggs av de mest innehålls- och nyansrika utdragen ur det 
empiriska materialet (Saldaña, 2016). 

Forskningsetik
I en helhetlig bedömning av en studies kvalitet ingår kritiska frågor om forskningsetik 
(Bryman, 2016; Fejes & Thornberg, 2019). Därför är det relevant med några ord om etiska 
överväganden i forskningsprocessen. Dessa överväganden omfattar medvetna åtgärder för att 
till exempel värna integriteten hos de populationer som bidrar med empiriskt material i form 
av svar på frågor sprungna ur studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Som konsekvens delgavs 
information om frivillig medverkan, att medverkan kan avbrytas när som helst utan negativa 
följder och att frågor vid behov får lämnas obesvarade. Vidare informeras om studiens syfte 
och omfattning samt om anonymisering av de medverkandes namn såväl som arbetsplats. 
Gällande intervjuerna så tydliggörs det för intervjupersonerna att samtalet spelas in för ökad 
tillförlitlighet. Här används lösenordsskyddade datorer för att förhindra obehörig tillgång till 
ljudfiler och intervjutranskript.
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Bilaga 2. Enkät

Välkommen till enkäten - kul att du vill bidra! Svarsperioden är förlängd till den 17 november.

Svara så noggrant det går på frågorna om:

* Din bakgrund

* Vetenskaplig grund

* Beprövad erfarenhet

Svaren är anonyma. Stort tack!

Del 1. Din bakgrund

Vilket kön identifierar du dig med? Kvinna  Man  Annan, skriv: 

Hur gammal är du? 20-35  36-50  51-65  66+

Totalt hur länge har du varit yrkesverksam inom folkhögskola? 0-10  11-20  21-30  31-40  40+

Vilken är din huvudsakliga anställning? Lärare  Rektor/biträdande skolledare  Annan, skriv: 

Om du är lärare, var är din huvudsakliga tjänst placerad? Allmän kurs  Särskild kurs  
Uppdragsutbildning  Kortkurs  Annan, skriv: 

Om du som lärare fyllde i särskild kurs ovan, precisera. Eftergymnasial yrkesutbildning  Estetisk 
utbildning

Vad har du för akademisk examen/examina? (bocka i flera om nödvändigt) Rektorsexamen  
Folkhögskollärarexamen  Annan lärarexamen  Magisterexamen  Kandidatexamen  Ingen 
examen  Annan, skriv:

Del 2. Vetenskaplig grund

Hur utformar du utbildning som vilar på vetenskaplig grund? Här nedan ges några exempel. I 
nästa fråga har du möjlighet att utveckla svaren och även ge andra exempel. 

* Håller mig uppdaterad kring yrkesrelevant forskning.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Använder kunskaper från relevant forskning i yrkesutövningen.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Använder forskningsbaserad litteratur i undervisningen. 
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Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Använder forskningsbaserad litteratur i verksamheten i övrigt.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Samarbetar med forskare.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Arbetar med evidensbaserad metod(er) i undervisningen.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Arbetar med evidensbaserad metod(er) i verksamheten i övrigt.  

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

Utveckla gärna svaren du angett ovan. Du kan även ge andra exempel på hur du utformar 
utbildning som vilar på vetenskaplig grund. 

På min folkhögskola arbetas systematiskt med att utforma utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund. 

Instämmer inte  1  2  3  4  5  Instämmer helt

Vetenskaplig grund är viktigt för utformningen av folkhögskolans utbildning. 

Instämmer inte  1  2  3  4  5  Instämmer helt

Utveckla gärna ditt svar på förra frågan här.

Del 3. Beprövad erfarenhet

Hur utformar du utbildning som vilar på beprövad erfarenhet? Här nedan ges några exempel. I 
nästa fråga har du möjlighet att utveckla svaren och även ge andra exempel.

* Utgår från mina egna tidigare erfarenheter.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt

* Använder kollegornas erfarenheter. 

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt

* Utgår från systematiskt dokumenterade erfarenheter. 

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt 

* Dokumenterar systematiskt egna erfarenheter.
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Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt

* Dokumenterar systematiskt tillsammans med andra våra erfarenheter.

Instämmer inte   Instämmer lite   Instämmer ganska mycket   Instämmer mycket   Instämmer helt

Utveckla gärna svaren du angett ovan. Du kan även ge andra exempel på hur du utformar 
utbildning som vilar på beprövad erfarenhet.

På min folkhögskola arbetas systematiskt med att utforma utbildning som vilar på beprövad 
erfarenhet.

Instämmer inte  1  2  3  4  5  Instämmer helt

Beprövad erfarenhet är viktig för utformningen av folkhögskolans utbildning.

Instämmer inte  1  2  3  4  5  Instämmer helt

Utveckla gärna ditt svar på förra frågan här.

Avslutningsvis. Här får du utrymme att utveckla andra tankar kring folkhögskolans arbete med 
utbildning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
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Bilaga 3. Intervjuguide

Inledande frågor

Kan du kort berätta om din yrkesbakgrund? Väv gärna in kortfattat om tidigare utbildning och 
varför du arbetar som just folkhögskollärare på just fritidsledarutbildningen.

Huvudfrågor

Enligt Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan ska fritidsledarutbildningen vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad tänker du om det?

Hur arbetar ni med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på er skola, inom 
fritidsledarutbildningen?

Hur utformar du själv utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 
praktiken? Ge gärna konkreta exempel.

Uppföljningsfrågor för tydliggörande/fördjupning av beskrivningarna

Hur menar du då?

Vad betyder… för dig?

Kan du berätta mer om…? Skulle du kunna utveckla ditt svar kring…?

Kan du se andra sätt än… och... , som du just beskrivit?

Tidigare i intervjun sa du att… Ska jag förstå det som att du menar…?

Hur tycker du att jag ska förstå innebörden av...?

Det där du beskrev om…, kan du ge förtydligande exempel som illustrerar det?

Hur kan du formulera ditt utförliga resonemang mer kortfattat? 
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Bilaga 4. Missivbrev enkät

Hej!

Det här mejlet riktas till dig som är lärare på folkhögskola i Sverige. Meddelandet handlar om 
att du kan bidra till pågående folkbildningsforskning. Även rektorer och biträdande skolledare 
har uppmuntrats bidra, fast i ett separat mejl.

Kort bakgrund. Undertecknad har beviljats ett stipendium av Förbundet Folkhögskollärarna 
för att genomföra en studie. Studien består bland annat av en online-enkät. I den är fokus om - 
och i så fall hur - utbildning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas 
i folkhögskolans praktik.

Du kan bidra genom att klicka på följande länk https://forms.gle/4SeLdRY1Bexsh5Gs9 och 
svara på enkäten, vilket tar 5-10 minuter. Svarsperioden är 21 oktober-17 november. 

Kontakta gärna mig om något är oklart!

Bästa hälsningar,

Andreas Ruschkowski

Lärare Hagabergs folkhögskola

https://ju.se/center/encell/kunskapsbank/reportage/reportage/2019-08-28-nytt-projekt-om-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-inom-folkhogskolan.html
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Bilaga 5. Missivbrev intervju

Hej!

Skriver angående den pågående folkhögskolestudie, finansierad av Förbundet 
Folkhögskollärarna, som är i nästa fas av att samla in underlag. Jag söker nu 20 lärare på 
fritidsledarutbildningen som vill ställa upp på en individuell intervju. Intervjutemat är om - 
och hur - vetenskap och beprövad erfarenhet utformas på utbildningen.

Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. Vid avrapporteringen av studien 
i mitten på juni nästa år kommer både din arbetsplats och ditt namn av etiska skäl att 
anonymiseras.

Som intervjuperson har du möjlighet att bidra dels till svensk folkbildningsforskning 
generellt, dels till kunskap om en yrkesutbildning på folkhögskola specifikt. Detta är bland 
annat viktigt för legitimitet gentemot stat och samhälle i stort men också i relation till eget 
skolutvecklingsarbete.

Intervjun tar ungefär en halvtimme, spelas in för att säkerställa hög reliabilitet och genomförs 
online under veckorna 48-49. Mer specifikt följande datum/tider:

Vecka 48

•	 Måndag 25/11 mellan kl. 9-15

•	 Tisdag 26/11 mellan kl. 10-18

•	 Onsdag 27/11 mellan kl. 8-12.30

•	 Torsdag 28/11 mellan kl. 16.30-20

Vecka 49

•	 Onsdag 4/12 mellan kl. 9-18

•	 Torsdag 5/12 mellan kl. 9-17

•	 Fredag 5/12 mellan kl. 9-17

Kontakta mig om du är intresserad av att medverka (föreslå en dag/tid) eller har frågor! Jag nås 
på xxx@xxx.xx eller 073-xxx xx xx.

Bästa hälsningar,

Andreas Ruschkowski

Lärare Hagabergs folkhögskola

https://ju.se/center/encell/kunskapsbank/reportage/reportage/2019-08-28-nytt-projekt-om-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-inom-folkhogskolan.html
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Bilaga 6. Diagram 1-7: Utförlig svarsfördelning enkät

I diagram 1-7 här nedan redovisas enkätens svarsfördelning i kön, ålder, tjänsteår, akademisk 
examen, personalkategori, lärarnas huvudsakliga tjänst i olika kurstyper och inom särskild kurs.

Diagram 1
Fördelning kön (%)

I diagram 1 illustreras att drygt sex av tio svarande är kvinnor. Det här är en svarsfördelning 
som närapå sammanfaller med den pedagogisk personalen i folkhögskolan nationellt. 
Aktuell statistik visar att 60% av denna personal är kvinnor (Folkbildningsrådet, 2020b; SCB, 
2020c). En trend som kan urskiljas sedan 2016 är att andelen kvinnor ökar något årligen (jfr 
Folkbildningsrådet, 2019). Nu över från kön till åldersfördelning.

Diagram 2
Fördelning ålder, grupperat (%)

I diagram 2 illustreras att en övervägande del av de svarande är 36-65 år medan minoriteten 
är 20-35 år alternativt 66+. Även denna fördelning närapå sammanfaller med aktuell statistik 
över folkhögskolans pedagogiska personal nationellt (SCB, 2020c). I nästa diagram fokuseras 
antalet tjänsteår inom folkhögskolan.
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Diagram 3
Fördelning tjänsteår inom folkhögskolan, grupperat (%)

Diagram 3 visar att närapå två tredjedelar av de svarande tjänstgjort i 10 år eller mindre medan 
nästan var femte i 11-20 år. Notera att andelen som tjänstgjort 41+ år ska vara 0.4%. Kanske 
ger dominansen av många med färre års erfarenhet en svag indikation om generationsskiftet 
som påtalats i de senaste årens rapporter (t.ex. Folkbildningsrådet, 2013; Nylander m.fl., 2015). 
Från tjänsteår övergår fokus istället till fördelningen av akademisk examen.

Diagram 4
Fördelning akademisk examen/examina (%)

Den procentuella fördelningen av akademisk examen i diagram 4 påverkas av att flera 
alternativ kunde väljas. Flest svarande har annan lärarexamen och drygt 15% vardera har 
antingen minst en magisterexamen eller en folkhögskollärarexamen. Andelen med minst 
folkhögskollärarexamen är några procentenheter från nationell statistik för pedagogisk personal 
på allmän kurs medan drygt var tionde på särskild kurs i landet har en sådan lärarexamen 
(Folkbildningsrådet, 2020b, tabell 3 och 4; SCB, 2020a). Bland lärare på båda kurstyperna är 
det vanligt med fler än en lärarspecifik examen (SCB, 2020a). 6.4% saknar examen och 5.7% 
har minst en rektorsexamen. Härnäst tydliggörs fördelningen av huvudsaklig anställning.
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Diagram 5
Fördelning huvudsaklig anställning (%)

Enligt diagram 5 är den klart övervägande delen av de svarande anställda som 
folkhögskollärare. En minoritet är rektorer och biträdande skolledare medan fåtalet 
är kursansvariga, speciallärare, specialpedagog alternativt 50-50 kombinationer lärare 
och biträdande rektor/SYV/kurator. Således domineras enkätsvaren som helhet av 
lärarperspektivet på utformningen av utbildning. Här är det intressant att se hur 
lärartjänsterna fördelas i olika kurstyper vilket redovisas här nedan. 

Diagram 6
Fördelning folkhögskollärarnas tjänst i olika kurstyper (%)

Diagram 6 bygger på 684 svar från enbart folkhögskollärare. Här framgår bland annat att mer 
än hälften av dessa tjänster huvudsakligen förläggs på allmän kurs medan ungefär var fjärde på 
särskild kurs. Dock är det relativt vanligt att lärartjänster på folkhögskola fördelas inom olika 
kurstyper (Folkbildningsrådet, 2013). För att förstå tjänstefördelningen inom specifikt särskild 
kurs illustreras den i det sista diagrammet om de svarandes bakgrundsinformation.
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Diagram 7
Fördelning folkhögskollärarnas tjänst inom särskild kurs (%)

Diagram 7 bygger på 275 svar från enbart lärare med tjänst inom särskild kurs. Här framgår 
att ungefär hälften har sin tjänst på folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar medan 
något färre istället arbetar på estetisk utbildning. Resterande har sin tjänst inom annan 
utbildning såsom fackliga kurser, kurser för personer med autismspektrumdiagnos eller 50-50 
kombinationer av andra särskilda kurser.
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De senaste 50 åren har nästan hela det svenska samhället 

vetenskapliggjorts. Inte minst gäller det landets 

lärosäten och skolväsende genom bestämmelsen att 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (högskolelag, SFS 1992:1934; skollag, SFS 

2010:800). Det är tydligt att staten i hög grad värdesätter 

verksamheter baserade på forskning och verksamhetsnära 

kunskap. I verksamheterna är det ytterst den enskilda 

yrkesutövaren som ansvarar för lagens utformning. 

Men en utbildningsform för vuxna är undantagen 

båda lagarna: folkhögskolan. Den är tillsammans med 

studieförbunden istället del i den “fria och frivilliga” 

folkbildningen. Ändå bedrivs vissa yrkesförberedande 

kurser i folkhögskolan utifrån bestämmelsen. Till exempel 

fritidsledarutbildningen.

Hur hänger det här ihop? Och hur utformas vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolan respektive 

i utbildningen till fritidsledare?

Den här studien bidrar med unika första svar på frågorna 

och dessutom förslag på långsiktigt hållbara strategier 

för folkhögskola grundad på vetenskaplig kunskapsbas. 

Kunskapsbidraget och förslagen kan agera underlag för 

riktade beslut om utvecklings- och kvalitetsarbete. Men 

också ses som ett empiriskt grundat inlägg i en vidare 

diskussion om vetenskapens roll i folkbildningen. 

 

Andreas Ruschkowski har en masterexamen i pedagogiskt 

arbete och undervisar på Hagabergs folkhögskola i 

Södertälje. Han intresserar sig för folkbildningsfrågor 

i allmänhet och praktiknära (folkhög-)skolforskning i 

synnerhet.
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