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Abstract 

 

During the last two decades, the elementary, - secondary-, and upper secondary schools of 

especially Europe and USA have gone through a change. From being formed in the post war 

time and, in Europe, very influenced by the ideas of social democracy, the school today has 

more and more come under the influences of neo liberalism, entrepreneurship and the political 

and economical situations during the late 1980´s.  

This undergraduate work brings up the changed discourses of education and knowledge in 

relation to the traditional free school system for adults in Sweden, the popular education, and 

especially in relation to folk high schools (folkhögskolor). By using, first and foremost, the 

idea of Norman Faircloughs critical discourse analysis (CDA) the rules and documents 

concerning the folk high schools are analyzed. The purpose of the paper is to identify and 

recognize the movement in the discourse to reach an understanding about the political 

situation for folk high schools in Sweden. In the end you can see that it is possible to define a 

similar development in discourse surrounding the popular education, as has been in the case 

with the elementary, - secondary-, and upper secondary schools.   

 

Key words: Popular education, folk high schools, critical discourse analysis, ideology, 

education politics 
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Förord 

Det här är kanske inte egentligen en uppsats om folkbildning, lika mycket som det är en 

uppsats om skolpolitik. Mitt egna personliga intresse ligger nog snarare i diskussioner kring 

jämställdhet och resursfördelning, demokrati, möjligheten till delaktighet och skolans roll i 

detta, än kring alternativa pedagogiska former. Pedagogiken är ett sätt att tolka, utforma och 

reproducera samhällets önskningar. Formerna kan göra, eller inte göra, detta på olika sätt.  

Skolan är en institution där demokrati delaktighet och jämställdhet diskuteras, 

förhoppningsvis främjas, men emellanåt omkullkastas. Folkbildningen fungerar på samma 

sätt. Men utöver det har den, i vissa fall och långt ifrån alltid, ingjutit hopp i kamper; 

personliga såväl som kollektiva och samhälleliga. Den ”allmänna medborgerliga bildningen” 

belyste verksamheten länge. Idag är begreppet nästan borta. Här har jag tittat på vad som 

händer med en fri skolform, som värnat om demokratiska former och kollektiva processer, i 

en tid där individualismen värderas allt högre och där begreppet får ett nytt ideologiskt 

innehåll.  I min analys har jag bland annat använt mig av ett interkulturellt perspektiv. 

Folkbildningen ska sträva efter att utveckla demokratin. Därmed är det intressant att reflektera 

över vilka som släpps in i det demokratiska samtalet och på vilka sätt detta görs. 

Detta är en liten uppsats. Den skrapar bara lite på ytan av både folkbildningen och av hur en 

politisk påverkan kan ta sig uttryck. Men för min egen förkovrans och höga nöjes skull, för att 

kunna erbjuda någon slags överblick över vad som sker och för att kunna fortsätta en 

diskussion jag tror är viktig, har jag börjat här.  
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Introduktion – tankar om skolans relevans som ideologisk hävstång 

Skolan har alltid varit en tacksam instans för politiker att hävda sin politik och styra igenom. 

På sätt och vis kan man säga att det var så den en gång kom till. Tittar man till exempel på 

den svenska folkskolans utveckling, ligger många betydande utvecklingsfaser och reformer i 

linje med maktens ideologiska önskemål och viljor. (Wästerfors 2008). Genom utbildning lär 

man sig verka i och förstå det omgivande samhället. Detta sker inte bara genom outtalade 

strukturer, utan den medvetna socialiseringsprocessen är viktig. Läser man grundskolornas 

styrdokument framgår tydligt att till exempel samarbete, sociala processer och den tid som 

inte bara ägnas åt regelrätt skolarbete anses viktigt. Samhället omförhandlas i sin tur hela 

tiden, bland annat genom den ideologi som de för tillfället styrande personerna anser vara den 

rätta. Skolan som institution och samhällsaktör är full av idealism och av framtidsanda och 

här kan man skola eleverna till medborgare som agerar på ett korrekt, önskvärt och moraliskt 

sätt och här kan man bana väg för utveckling. Jag föreställer mig också, att skolan är tydlig 

och någorlunda transperent, i alla fall i förhållande till många andra samhälleliga institutioner. 

I Sverige har åtminstone de flesta gått i skolan, och alla har någon slags relation till den. Den 

engagerar och gemene man har en förståelse för vad som föregår där och hur den styrs.   

Kunskapen och sätten att förmedla den på har genom åren ofta motiverats med andra syften 

än enbart de som handlar om personlig förkovran och utveckling. Rätt sorts utbildning och 

rätt sorts kunskap ska också bidra till kollektivets (både det i den direkta närheten och i 

samhällelig bemärkelse) bästa, gynna den ekonomiska tillväxten eller fungera som en 

repressiv kraft. Sverige har haft krav på undervisning i framför allt katekesläsning sedan 

1600-talet. 1723 blev det bestämt att alla skulle kunna ”läsa i bok”. Ansvaret låg hos 

föräldrarna (Wästerfors 2008). När folkskolan infördes 1842 var det lika mycket i kölvattnet 

av upplysningens och humanismens liberala tankar som för att man behövde få ordning på en 

växande befolkning och en demografisk utveckling som följde på industrialismen (Wästerfors 

2008). Barnen behövde helt enkelt vara någonstans, ett växande proletariat kontrolleras och 

samtidigt förväntades upplysningen/utbildning kunna bidra till en bättre värld med färre 

klyftor. Under 1900-talet har en grundskola lika för alla införts, gymnasiekolorna har stöpts 

om ett antal gånger och senare har universiteten genomgått sin Bolognaprocess för att 

anpassas till resten av EU:s lärosäten. 

Parallellt med att allt detta skett, har det i Sverige sedan 1800-talet funnits en 

folkbildningsrörelse som i första hand riktat sig till vuxna studenter. Dess motiv har varierat, 

men har ofta fokuserat på personlig utveckling, samhällsengagemang och förkovran på ett 
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tydligare sätt en grund- och gymnasieskolorna. Det har setts som en jämlikhetsfråga att alla 

ska få ta del av den bildning som finns och att alla ska få skapa sig rum där erfarenheter från 

olika håll får plats (Gustavsson 1992). För många har folkbildningen, och kanske framförallt 

folkhögskolorna, erbjudit en möjlighet att studera när resten av utbildningsvägarna av någon 

anledning varit stängda. Den nära kopplingen till folkrörelserna har bidragit till att 

folkbildningen alltid (och fortfarande) kopplas ihop med en demokratisk utveckling.  

De största politiska förändringarna inom grund- och gymnasieskolan på mycket länge har 

skett de senaste 20 åren. Skolpolitiken tagit ny ideologisk riktning, och det har gått fort. Från 

politiskt håll framhålls nu begrepp som entreprenörskap, individualitet och flexibilitet.
 1
 På 

detta kan man lägga decentraliseringen av skolan, skolvalet, skolpengen etc. Värdena som 

lyfts fram i den nya skolan är egentligen inte nya. Fortfarande talar man om till exempel 

kreativitet och personlig utveckling (Skolverket 2009 och Skolverket 2011).  Men som alla 

ord och alla tecken kan de konnotera olika saker i olika kontexter. I en mer nyliberal diskurs 

betyder de något annat, än i en diskurs som cirklar runt en stark organisation. Förutom att 

dessa förändringar inverkar påtagligt på människor liv, är de en tydlig illustration av hur 

politik påverkar och av hur språk kan utnyttjas. Folkbildningen har alltid varit en mycket fri 

skolform och friheten har alltid värnats. Naturligtvis blir det då intressant att fundera över vad 

som händer med friheten, när den formuleras på ett nytt sätt.  

Tidigare forskning och material 

Berit Larssons avhandling Ett delat rum. Agonistisk forskning och folklig mobilisering – 

exemplet kvinnofolkhögskolan handlar om Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och behovet att 

skapa sig eget rum för att kunna föra en konstruktiv strävan efter ett jämlikt samhälle (Larsson 

2009). Den handlar också om vikten av att låta alla erfarenheter få finnas till, att inte låta 

gemensamma erfarenheter och arbetandet för ett gemensamt mål få konstituera alla personer 

efter samma normer. Larsson har också skrivit boken Ljus och upplysning äfven för quinnan, 

en historisk redogörelse för kvinnors möjligheter inom folkbildningen (Larsson 1997). Bernt 

Gustavsson har skrivit flertalet böcker om folkbildning, dess historia, idéhistoria och 

ideologiska utgångspunkter. Gustavsson är också, i skrivande stund, ansvarig för 

forskningsprojektet Folkbildningens samhällsnytta, som kommer att publiceras våren 2013 

                                                             
1 Entreprenörskapet har de senaste åren blivit mer och mer centralt i svensk skola. För att få en snabb inblick i 

hur de politiska tankarna går kring detta begrepp kan man läsa den korta informationsbroschyren Strategier för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet. Entreprenörskapet finns sedan 2011 också inskrivet i läroplanerna för 

svensk skola. 
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samt projektet Folkbildningens förändrade praxis. Folkbildingens diskurser, påverkan och 

samhällsnytta har också diskuterats i boken Mångkulturell folkbildning. Pedagogiska 

utmaningar i ett postmodernt samhälle (Lorentz 2006). Alla denna forskning tar på något vis 

upp hur folkbildning inkluderar eller exkluderar människor. Både Larson och Lorentz 

använder sig av diskursanalytiska idéer för att studera hur hegemonier organiseras och 

hanteras inom folkbildningen. Detta ligger nära det jag själv gör, men min undersökning rör 

sig mer kring marknadens påverkan på folkbildningen. Detta är inte inom folkbildningen, till 

skillnad från forskning kring det formella skolväsendet, särskilt undersökt. Min undersökning 

sällar sig däremot till tidigare studier på så vis att behandlar hur samhällets överordnade 

maktstrukturer påverkar bildningen. Ordet hegemoni är viktigt både i tidigare studier och i 

denna. Hegemoni betecknar det som är dominerande eller styrande i samhället. Enligt 

Norman Fairclough är hegemoni inte bara en maktposition utan även en förhandlingsprocess 

där man eftersträvar konsensus (Winther Jørgensen & Phillips s. 86-88). Genom begreppet 

hegemoni kan vi studera diskurser, deras inbördes ordning och hur de förändras. Chantal 

Mouffe och Ernesto Laclau talar om antagonism och hegemoni. Antagonismen är den konflikt 

som kan uppstå mellan olika identiteter, det vill säga när olika diskurser krockar (Winther 

Jørgensen & Phillips s. 60-62). Genom en hegemonisk intervention skapas en överordnad 

förståelse av konflikten. En av parterna vinner.  

Mycket av den folkbildningsforskning som finns fokuserar på andra saker än den pågående 

politiska påverkan, även om detta uppmärksammats mer de senaste åren. Det finns ganska 

gott om historiska översikter och om historiska skrifter kring de enskilda skolorna. Eftersom 

folkhögskolorna har så pass stark koppling till folkrörelserna skildrar sådana översikter också 

politiska idéer och förändringar. Men jag har i första hand varit ute efter politisk påverkan 

utifrån, varför de statliga utvärderingar, propositioner, förordningar m.m. som finns blir 

viktiga. Mitt fokus har legat på folkhögskolekommitténs betänkande från 1990 

(SOU1990:65), vilket det skrevs i samband med folkbildningsreformen 1991, på utredningen 

Folkbildning i brytningstid, även kallad SUFO 2 (SOU 2004:30) och på propositionen Lära, 

växa, förändra (2005/06:192). Bland mitt material finns även den senaste utvärderingen av 

folkbildningen, SOU 2012:72, presenterades i oktober 2012. Den är snarare en utvärdering av 

utvärderingssystemet, än någonting annat. Dokumenten är också valda eftersom min 

undersökning sker i en högst samtida kontext. I stora drag handlar det om dokument som 

utreder folkbildningens roll och huruvida de uppfyller kraven för stadsbidrag. Mitt material 

består oftast av flera delstudier som senare presenteras tillsammans, som ett slutbetänkande. 
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Dessa är gjorda av forskare, på regeringens uppdrag. De utgör med andra ord också en 

betydande del av den delvis ganska bristfälliga forskningen kring folkbildningen och 

samhällspåverkan. Det är också viktigt att komma ihåg, att trots att undersökningarna är 

gjorda på uppdrag, är de beställda i en politisk kontext och deras utformning och innehåll 

fastställda i förväg.  

Syfte och problemformulering 

Mitt huvudsakliga syfte är att studera och beskriva den diskursförskjutning som skett inom 

skolpolitiken och att göra detta primärt i förhållande till folkhögskolorna och sekundärt till 

hela folkbildningen (folkhögskolorna är en del av folkbildningen, jag förtydligar detta längre 

fram). Jag kommer att undersöka huruvida det går att finna likheter mellan den 

diskursförskjutning som skett kring det formella skolväsendet och folkbildningens utveckling. 

Folkhögskolornas existens är enligt mitt sätt att se på saken ingalunda avpolitiserad, även om 

förändringarna är betydligt enklare att se i grund- och gymnasieskolorna, bland annat på 

grund av de tydliga läroplaner som styr där och som folkhögskolorna saknar. Ändå, menar 

jag, att diskurserna är desamma. I nummer 6/2012 av tidningen Folkhögskolan står att läsa: 
2
  

Men Folkbildningsrådets regler säger ingenting om vem som får utföra folkhögskolekurser, så länge en 

registrerad folkhögskola står bakom. Det är alltså fritt fram för en folkhögskola att köpa utbildning från vilket 

utbildningsföretag som helst, till exempel ett kommersiellt utbildningsföretag eller en skola inom en annan 

skolform. Några formella krav på utförarna finns inte eftersom folkhögskolans princip är ”fri och frivillig”. 

Från sfhls utgångspunkt är det inte oproblematiskt. 

Citatet visar på flera saker, bland annat att avregleringen av det skolväsendet ”spiller över” 

på folkhögskolorna genom att fria aktörer kan sälja kurser dit och att den högt värderade 

friheten hos folkbildningen kan ta sig olika uttryck i olika politiska kontexter. Det 

diskuteras också huruvida folkhögskolor ska ha rätt att driva gymnasieutbildningar (genom 

gymnasieskolor) och inte bara tillhandahålla allmänna kurser. Kurser anpassade till 

arbetsmarknaden, som sysselsättningsgarantier eller som en del i en nationell plan för 

minskad ungdomsarbetslöshet blir vanligare. Min enklaste och tydligaste frågeställning blir 

alltså: Kan den utbildningspolitiska diskursförskjutningen synas också i förhållande till 

folkbildningen och vilka uttryck tar den sig i så fall? 

                                                             
2 Folkhögskolan är en tidskrift som ges ut av SFHL, Svenska folkhögskolans lärarförbund.  
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Begränsningar 

1996 kom den dittills största utvärderingen av folkbildningen, kallad SUFO 96. Det var också 

den första utvärderingen som gjordes efter reformen 1991. Denna utvärdering har inte utgjort 

en del av mitt material, av den enkla anledningen att jag inte har haft tillgång till den. Jag tror 

att denna hade bidragit på ett intressant sätt och hjälpt mig förtydliga och nyansera mitt 

resonemang. Jag tvivlar däremot på att mina reslutat hade blivit markant annorlunda. 

Denna studie studerar folkbildningen utifrån de textdokument jag haft att tillgå. Det är alltså 

inte en studie som tittat på folkhögskolorna på plats eller som baseras på etnografiska studier.  

Folkhögskolornas verksamheter bygger mycket på elevinflytande och arbetsmetoderna kan 

skilja sig mycket mellan de olika skolorna. Det innebär också att skolornas tolkningar och 

hanterande av utvecklingen och av politiska riktlinjer kan skilja sig åt. Detta kommer inte en 

studie som denna åt.  

Teorier och utgångspunkter 

Kunskapssynen inom den svenska skolan, både förr och nu, är i många fall baserad på en 

europeisk liberalism och därmed är världen i stora drag dualistiskt organiserad. Detta lever 

kvar inom många vetenskaper. I värsta fall är de både eurocentriska och androcentriska. 

Kanske kan vi lättast se det i naturvetenskaper (Harding 1994). Liberalismen och 

upplysningen, när de växte fram, konstituerade inte bara ett dualistiskt förhållningssätt inom 

vetenskaperna. De förklarade också vetenskapen som den absoluta sanningen. Det var den 

som ordnande världen. I korta ordalag betyder detta att det alltid är något som står i motsats 

till oss själva och att vi, som individer, inte existerar om det inte finns någon som formulerar 

det åt oss eller sätter oss i kontrast till något annat (hur detta förhåller sig till tankar kring 

världen som en plats som även är hegemoniskt ordnad diskuterar jag längre ner i detta 

avsnitt).  

I en individualistisk och traditionell västerländsk diskurs ses också individen ses som en 

autonom, fritt handlade varelse (Winther Jørgensen & Pillips s 52). Detta innebär många 

gånger att allt handlande och allt ansvar läggs på individen och att framgång mäts utifrån 

individuell framgång. Hos både Foucault och inom diskursteorin ses individen istället som 

determinerad av strukturer. Det är här mina tolkningar kommer röra sig. Även Norman 

Fairclough gör upp med den traditionella synen på subjektet, men hos han tillskriver även 

individen en möjlighet att göra motstånd mot strukturer och hegemonisk makt. Jag 
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återkommer mer till detta längre ner (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 27). När 

individen behöver hävda sig mot kollektivet (så som i en diskurs som förespråkar en mer 

traditionell syn på individen) eller mot andra individer för att finnas sätts framgången, ofta 

formulerad i termer av frihet att handla (i ordets alla betydelser), i kontrast till kollektivet. 

Detta innebär också att individen måste kunna tolka och förstå vad som är framgångsrikt och 

gångbart (Dovemark 2004). Vi kan inta flera olika identiteter, vilka kan komma i konflikt 

med varandra. En identitet som till synes inte ligger i konflikt med någon annan, är 

hegemonisk den som bäst klarar sig (ibid. S. 54). I en situation där förförståelse och rätt sorts 

symboliskt kapital är nödvändigt för att kunna handla finns ofta, mer eller mindre 

underförstått, flera hegemoniska identiteter (Dovemark 2004 & Winther Jørgensen & Phillips 

2009, s. 52-59). Jag menar att begrepp, som till exempel frihet och oberoende, är situerade 

och olika definierade i olika kontexter, precis så som diskursanalysen menar att de kan vara 

(jag återkommer till detta). I slutändan handlar det om att organisera världen normativt, att 

formulera normer och att lyckas leva upp till dem. I mycket få fall går det att koppla lärande 

från politik och samhälle.  Med dessa teorier och tankar har jag i denna uppsats diskuterat att 

socialiseringsprocesser är politiserade och styrda av diskurser. Skolan står inte bara för 

utbildning i form av kunskapsförmedling, utan den ska även reproducera den moral, etik och 

världssyn som är rådande.  

Då mitt material i första hand utgörs av texter och då jag är intresserad av att se en huruvida 

diskurserna kring folkbildningen liknar de kring det formella skolväsendet, utgår jag i denna 

uppsats från diskursanalysen. För att göra det enkelt, kan man säga att det finns två huvudspår 

inom diskursanalysen. Chantal Mouffe och Ernesto Laclau brukar tillsammans framhållas 

som två av diskursteorins viktigaste gestalter (Winther Jørgensen och Phillips 1999, s 35). 

Den sällar sig till en i hög grad poststrukturalistisk tradition och därmed till en kritik av bland 

annat Saussures strukturalistiska lingvistik. Winther Jørgensen och Phillips beskriver 

Saussures teorier som ett fisknät där språket är knutarna i nätet och där det ges betydelse i 

förhållande till hur tecknen är placerade i förhållande till varandra (ibid, s. 35). Mouffe och 

Laclau menar att språket inte är så statiskt, utan är under ständig omförhandling och tecknen 

kan placeras på olika sätt (ibid, s. 35). Men samtidigt som förhandlingen pågår försöker vi 

hela tiden fixera tecknen, på ett sätt som liknar Saussures. Diskursteorin ska ”… kortlӕgge de 

processer, hvori vi kӕmper om, hvordan tegnenes betydning skal fastlӕgges…” (ibid. s, 36). 

Hos Mouffe och Laclau är Gramscis begrepp hegemoni centralt. En diskurs blir hegemonisk 

när den vunnit över en annan, när den neutraliseras, blir självklar och dominerande. Kritik 
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som då och då riktas mot diskursanalysen ligger i att den inte tar tillräckligt stor hänsyn till de 

strukturer som faktiskt finns i samhället och att detta faktiskt ger människor olika 

förutsättningar att se och påverka diskurser. Hos Mouffe och Laclau är det alltid teoretiskt 

möjligt att förändra (ibid, s. 1999:68).  

 Norman Fairclough är en av grundarna till det som brukar kallas kritisk diskursanalys, CDA 

(critical discourse analysis). Den är mer marxistisk, mer empiriskt grundad och betraktas av 

många som mer lätthanterlig och användbar än diskursteorin. CDA ser i första hand diskursen 

som en del av den sociala världen. Winther Jørgensen och Phillips markerar att en viktig 

skillnad mellan diskursteorin och CDA är att diskursen hos CDA inte bara är konstituerande, 

utan också konstituerad (ibid, s.77). Detta kommer att bli viktigt i min utläsning av mitt 

forskningsmaterial. Samtidigt består Faircloughs diskursbegrepp uteslutande av lingvistiska 

element, till skillnad från diskursen hos Mouffe och Laclau. De gör plats även för det 

ickelingvistiska (ibid, s.79).  Hos Fairclough är begreppet ideologi en praktik som arbetar 

genom att skapa betydelser och på så vis bidrar till att producera och reproducera 

dominansrelationer (ibid, s. 86) . Winther Jørgensen och Phillips ifrågasätter om det finns 

något som diskursivt uttryckt inte påverkar eller har relation till maktbalansen i en viss 

kontext (ibid, s.86). I förhållande till min text, är Faircloughs sätt att använda begreppet 

ideologi intressant, då hela min studie sker med utgångspunkt i ett ideologiskt skifte inom 

skolpolitiken, men då jag inte menar att det bara är här förändringarna sker. En mer klassiskt 

marxistisk definition av ideologi betraktar ideologier som ett mer sammanhängande 

värdesystem (ibid, s.87). Jag kommer att utnyttja båda dessa definitioner.  

Jag kommer att i första hand utgå från Faircloughs CDA. Min studie skrapar som sagt bara 

lite på folkbildningens yta, men jag tror att det ändå är viktigt för mig att ha i åtanke att det till 

syvende och sist handlar om att de dokument och den rörelse jag studerar resulterar i en 

verklighet och en social värld. Faircloughs förklaring av begreppet diskurs som något som 

både konstituerar och är konstituerat passar bra här. Det handlar om att hela tiden förhålla sig 

till de strukturer som finns och se till vilken kontext en diskurs formas inom, lika mycket som 

att se till hur diskursen formar oss. Winther Jørgensen och Phillips skriver att man många 

gånger behöver lägga till sociologiska teorier och metoder till CDA, för att man ska kunna 

göra fullgoda (framförallt empiriska) studier (ibid.). Hade man dragit denna studie längre kan 

jag tänka mig att den sortens komplement hade varit fruktbara. Dock kommer jag inte att vara 

Faircloughs teorier helt trogen, utan snarare använda dem som bollplank och inspiration. I 

min analys har jag även använt mig av Mouffes och Laclaus tolkning av begreppet hegemoni. 



12 
 

Detta är inte långsökt, det har flera beröringspunkter med Faircloughs användningssätt och 

genom att kombinera dessa hoppas jag att jag bidragit till tydligare och mer nyanserad bild av 

det politiska läget kring folkbildningen. Jag använder mig även av diskursteorins idéer om 

subjektet.  

Genom att studera en skolpolitiks formulerande tror jag mig kunna se samhälleliga strukturer 

och konsekvenser och resultat av diskursförskjutningen. I alla fall är en sådan här studie en 

bra bas för att kunna gå vidare med forskning. Mina teorier och tillvägagångssätt gör det 

också möjligt för mig att på ett enkelt och tydligt sätt lägga ett interkulturellt raster över min 

undersökning. Maria Borgström skriver att en av interkulturens viktigaste roller är att 

synliggöra det osynliga i mänskliga möten (Borgström, Goldstein-Kyaga & Hübinette, 2011). 

Detta kan innebära att man lyfter fram det som ligger till grund för kommunikation, till 

exempel symboler, språkkoder etc. För mig blir därför en diskursanalytisk ansats ett möjligt 

sätt att ta mig an en analys med interkulturen i bakhuvudet. Med interkulturellt perspektiv i en 

studie kan man studera hur identiteter formas och hur man kan röra sig mellan olika kulturella 

fält, det vill säga hur man rent praktiskt använder sig av koderna för att bemöta samhället. 

Men det kan också innebära, menar jag, att man synliggör de maktstrukturer som formar och 

identifierar oss. Här finns möjligheten att formulera den kritik av subjektet som Mouffe talar 

om. Larsson frågar sig, genom Gayatri Chakravorty Spivak: Kan de underordnade tala? Enligt 

Spivak skapas våra identiteter när vi tillskrivs vissa egenskaper i en hegemonisk ordning. 

Självrepresentation blir då omöjligt eftersom de underordnade inte innehar någon erkänd 

position (Larsson 2009:29).  Detta är intressant att reflektera över då interkulturen arbetar för 

att många identiteter ska få finnas parallellt och studerar hur en person kan anta olika 

identiteter och byta symbolsystem i olika kontexter (Borgström och Goldstein-Kyaga). Detta 

bygger ju naturligtvis på att omgivningen läser av en på särskilda sätt, eller kanske tillskriver 

en egenskaper enligt en hegemonisk struktur. Detta är också dualistiska tankar och strukturer. 

Det finns flera skeva maktbalanser i denna ordning och det är dessa interkulturen vill komma 

åt. 

Begreppsförklaringar 

Begreppet bildning ger konnotationer som idealism, personlig förkovran och utveckling. Den 

bildade, upplysta människan kan nå högre, må bättre. Bildning förväntas utjämna sociala 

klyftor, skapa samhällsutveckling och stärka demokratiska värderingar. Bildning har ofta 

också en högtidlig och borgerlig klang. Någon måste ta på sig rollen som den som bildar, till 
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skillnad från de som inget vet. Vem som har haft rätt till bildningen har varierat. Inom den 

tidiga folkbildningen var detta tydligt (Gustavsson 1992). När folkbildningsrörelsen började ta 

form ville man bilda folket, de som inte kunde ta del av den bildning som borgerskapet och 

högre sociala klasser hade en naturlig del av. Men även ordet folk kan vara tvetydligt. Den 

tidiga folkhögskolan riktade sig till män, och var också i hög utsträckning nationalistisk 

(Larsson 1997). Det innebar naturligtvis att vissa perspektiv och viss kunskap gick före annan. 

Folkbildning är ett samlingsbegrepp, inom vilket bland annat folkhögskolor ryms under (jag 

återkommer till dessa längre ner). Folkbildningsrörelsen idag ägnar sig åt bildningsarbete via 

bland annat studieförbund- och cirklar, folkhögskolor och folkbibliotek. 

Folkbildningsrörelsens verksamheter kan se mycket olika ut och kan innehålla både praktiska 

och teoretiska ämnen. Folkbildningen har både fungerat som politiska mötesplatser, som 

yrkesskolor och som förberedande för högre studier. Till skillnad från den formella 

utbildningen (den som jag diskuterar i inledningen och som ges i grund- och gymnasieskolor 

och på universitet) har man alltid månat om både bildningens och folkbildningens frihet och 

rätt att själva få formulera sig och utvecklas. Fritt och frivilligt är honnörsorden och de 

återkommer upprepade gånger i de texter som utgör mitt material. Folkbildningen ses i 

Sverige som en viktig del i den demokratiska utvecklingen, bland annat då den genom sin 

frihet kan ge utrymme år diskussion och organisering.  

Ordet diskurs betecknar ett sätt att organisera den sociala världen på. Det handlar ytterst om 

språk och om hur detta konstruerar verkligheten. En diskurs är ett sätt att tala på, om 

någonting i en speciell kontext, om språket organiserat i mönster om man så vill (Winther 

Jørgensen och Phillips 1999, s. 9). När jag redogör för mina reslutat kommer jag göra viss 

skillnad på kunskapsdiskurs, utbildningsdiskurs och bildningsdiskurs. Uppdelningen och 

definitionerna av begreppen är mina egna och gjorda för att jag på ett enkelt sätt skulle kunna 

hantera mitt material. Med kunskapsdiskurs menar jag en vidare definition av vad kunskap är, 

bör vara och vad den bör användas till. Genom kunskapsdiskursen tror jag att man kan 

förklara den hegemoniska kunskapen, vilken jag menar finns i skolväsendet som det ser ut 

idag. Utbildningsdiskursen ligger väldigt nära kunskapsdiskursen och här utgör den samtalet 

om utbildningsväsendet roll, syften och mål. Bildningsdiskursen handlar om vad bildning är 

och om och på vilket sätt den är nyttig (socialt, samhällsekonomiskt som demokratifrämjare 

etc.).  

Jag kommer röra mig med alla dessa olika begrepp, därför att det är svårt att ringa in ett 

ändrat språk kring just folkhögskolorna, men desto lättare att göra det kring utbildning och 
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bildning i stort. Läser man till exempel grundskolans senaste läroplan, vilken trädde i kraft 

2011, kan man hitta flera formuleringar som jag tror, att jag utan att vara alltför kontroversiell 

vågar påstå ha tydliga ideologiska kopplingar och som i princip hade varit otänkbara i sådana 

här sammanhang bara för några år sedan. I läroplanen från 1994, LPO 94, finns 

formuleringen:  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter 

att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna skall tillägna sig kunskaper.(Skolverket 2009, s.6) 

 

I den senaste läroplanen, lgr 11, är formuleringarna kring skolans uppgift, gemensamma 

värdegrund och mål i stora drag likadant formulerade. På ett par ställen går det dock att ana en 

förändring i språket kring skolan. Det är dessa små förändringar, eller inramningar av resten 

av språket, som jag menar bidrar till förståelsen och läsningarna av övriga formuleringar, även 

om de är i princip de samma som förut.  ”Diskursiv forandring finder sted , når diskursive 

elementer artikuleres på nye måder” , skriver Winther Jørgensen och Phillips angående 

Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, s. 88). 

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroendesamt vilja till att pröva egna idéer och lösa 

problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket 2011, s.9) 

 

Jag kommer också att lägga särskilt fokus på begrepp som förknippas med folkbildningens 

roll i ett demokratiskt samhälle. Det anses som sagt nödvändigt att folkbildingen står fri från 

staten i så hög utsträckning som möjligt, och den ska verka för samhällsengagemang och 

delaktighet. Medborgerlig bildning är ett begrepp som ofta förekommer. Likaså kommer jag 

titta på orden fritt och frihet, medborgare och delaktighet och framför allt använda dem som 

bollplank i min tolkning. Jag anser också att dessa ord är intressanta utifrån ett interkulturellt 

perspektiv, då en av interkulturens uppgifter är att arbeta för att alla människor ska kunna 

delta i samhället, på lika grunder, oavsett erfarenheter och bakgrund. Detta betyder att 

begrepp som dessa begrepp är rörliga. Som både CDA och diskursteorin diskuterar (om än på 

aningen olika sätt) finns det en hegemonisk förklaring av ord och tecken. Det vill säga, 
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friheten definieras utav dem friheten gäller. Interkulturen strävar efter att samhällets alla 

begrepp och företeelser ska omfatta alla, på lika villkor, och efter att identiteter inte ska 

rangordnas.  

Metod  

Denna studie kretsar mycket kring textdokument och därmed också kring språk och 

förståelsen av detta. Jag har i första hand inte tagit fasta på grammatiska konstruktioner, olika 

lingvistiska element eller vägt varje ord som används i dokumenten på guldvåg. Jag har 

snarare varit ute efter att se en rörelse, för att kunna identifiera i första hand förändringar i det 

politiska språket och därmed också i politikens praxis. Det kan handla om formuleringar som 

slutar användas eller ord som ges nya konnotationer. Studerar man grundskolans läroplaner, 

kan man se att ord och begrepp som kreativitet, ansvar och livslångt lärande länge funnits 

med, men också hur innebörden av dem förändras när de omges av nya idéer.
3
  

Jag har i första hand att studerat de styrdokument, utvärderingar och riktlinjer som finns och 

som berör folkhögskolor och folkbildning. Jag har bollat mina tolkningar av dessa mot 

diskursanalysens idéer och i första hand mot CDA. Jag anser att diskursanalysens fokus på 

språkliga konstruktioner är intressant i detta sammanhang, därför att det jag främst velat 

studera inte är huruvida en politisk påverkan sker. För mig är det självklart att en etablerad 

skolform präglas av sin politiska omgivning. Det räcker med att snabbt studera skolans 

historia för att konstatera detta. Jag har snarare tittat på utan hur denna påverkan ser ut. I 

förlängningen banar detta också väg för en förståelse av hur diskurserna verkar performativt. 

Viktigt är dock att påpeka att min undersökning inte är en regelrätt diskursanalys, utan att jag 

utnyttjat diskursanalysens idéer för få en förståelse av och kunna teckna en bild av 

förändringarna inom folkhögskolorna. Jag har därför förhållit mig friare till teorierna. Rent 

praktiskt har jag gått igenom text för text och kopplat formuleringar till i första hand de 

begrepp jag går igenom i avsnittet Begreppsförklaringar. 

Winther Jørgensen och Phillips skriver, angående Fairclough och CDA, att forskningsmaterial 

kan väljas utifrån ”…problemformuleringen, på en viden om hvilket materiale, der er relevant 

inden for det sociale domӕne eller den institution, man er intresseret i, og hvordan man kan få 

                                                             
3 Det tydligaste exemplet på detta är förmodligen införandet av begreppet och konceptet entreprenörskap i 

svensk grund- och gymnasieskola. Studerar man de två sista läroplanerna, Lpo94 och LGR11, finner man bland 

de värden skolan ska förmedla, många liknande formuleringar. I den senare knyts de dock på ett tydligare sätt till 

den enskilda personen, till arbete i projektform och till företagande.  
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adgang til det.”(Winther Jørgensen och Phillips 1999, s 91). Detta kan förefalla självklart. 

Men det är intressant att reflektera över, då jag studerat någonting utifrån en idé jag fick 

genom att titta på ett annat område (dvs. min nyfikenhet kring mitt forskningsområde väcktes 

genom de förändringar grund- och gymnasieskola genomgått). Materialet har med andra ord 

valts för att i någon mån likna de styrdokument som går att studera i samband med andra 

skolor, men också påverkats av folkbildningens mest framhållna idé; den fria bildningen. Jag 

har försökt skapa mig en förståelse för vilka texter som varit relevanta för mitt område utifrån 

de ganska få som finns. Detta har naturligtvis med min egna förförståelse att göra, men också 

då jag tror mig på ett tydligare sätt kunna se en diskurs som rör sig över ett större område, än 

bara folkbildningens, på detta vis. Genom studien så ser jag också folkbildningen och 

folkhögskolorna på två sätt: dels i sin traditionella roll som folkbildare, demokratiivrare och 

fristående skolväsende och dels som aktör på en utbildningsmarknad, under påverkan av det 

moderna marknadsanpassade samhället.  

Vad är en folkhögskola? 

Sveriges första folkhögskola startades 1868.  Den första hade startat i Danmark några år 

tidigare och det fanns skolor också i Norge. Både Bernt Gustavsson och Berit Larsson 

beskriver den tidiga folkhögskolerörelsen som på många sätt ett nationalistiskt projekt 

(Gustavsson 1992 och Larsson 1997). Många ansåg att en grundläggande utbildning och en 

känsla för den egna nationen skulle stärka ansvarskänslan, moralen och därmed verka mot 

samhällsklyftor och orättvisor. Tidigt blev de också knutna till folkrörelserna. Både 

arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelserna var engagerade i 

folkbildningsarbetet. De var alla rörelser som på något vis utmanade en redan etablerad 

maktordning. Fortfarande är flertalet folkhögskolor så kallade rörelsefolkhögskolor. Den 

tidiga folkbildningsrörelsen var också en rörelse för män, men speciella kvinnofolkhögskolor 

dök upp tidigt. Många var hushållsutbildningar och eller hade kurser som på andra sätt var 

speciellt anpassade för kvinnor (Larsson 1997). Andra, framför allt lite senare, gick inför att 

utbilda kvinnor i demokrati, medborgarskap och politiskt engagemang. Man utbildade 

kvinnor i att ta plats i offentligheten. Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad var en skola som 

drevs av en grupp frihetliga, många gånger liberala kvinnor. Bland dem fanns bland andra 

Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter och författaren Elin Wägner.
4
 Folkhögskolorna 

                                                             
4 Göteborgs universitetsbibliotek har idag ansvar för KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning. Där 

finns material som rör Fogelstad och som förklarar tankarna med en kvinnlig medborgarskola. Flera av 
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har också spelat en stor roll för den mer formella utbildningen. För många som av olika 

anledningar inte haft betyg från gymnasieskola har folkhögskolorna erbjudit en möjlighet att 

skaffa dessa.  

Idag finns 150 folkhögskolor i Sverige. Deras verksamheter kan skiljas mycket sinsemellan 

och en del är internatskolor, andra inte. För att bli aktuella för stadsbidrag måste 

folkhögskolorna ge en allmänkurs, som ger gymnasiekompetens. I övrigt är det i huvuddrag 

fyra syften som regeringen dragit upp till grund för stadsbidrag och som folkhögskolorna (och 

för övrigt gäller hela folkbildningen) ska arbeta för att fullfölja :  

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.  

2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 

 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Utöver detta ska de 

sedan 2005 också aktivt arbeta med sitt kvalitetsarbete.  

1991 överfördes ansvaret för folkbildningen till Folkbildningsrådet. Det är en ideell förening 

med visst myndighetsansvar. Det är Folkbildningsrådet som ansvar för fördelningen av 

stadsbidrag och har också huvudansvar för utvärderingar och rapportering tillbaka till 

regeringen. Villkoren för stadsbidrag ringar på ett relativt tydligtsätt in huvudidéerna med 

folkbildning. Men de är också vaga och säger egentligen ingenting om verksamhetens 

utformning och arbetssätt . Genom åren har alltid folkbildningens frihet värnats och setts som 

en tillgång för demokratin.  

Vad säger texterna?  

Finansieringen av folkbildningen omorganiserades 1991, i samband med den stora 

folkbildningsreformen. I betänkandet från folkhögskolekommittén Folkhögskolan i 

framtidsperspektiv ges en överblick över vad det framtida samhället kan komma att erbjuda. 

Man konstaterar att det sker en decentralisering inom många av samhällets områden och att 

                                                                                                                                                                                              
personerna bakom Fogelstad tillhörde den tidiga rösträttsrörelsen. 2004 kom Ulrika Knutsons bok Kvinnor på 

gränsen till genombrott, som senare också blivit dokumentärfilm. 
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vuxenutbildningen måste följa med i samhällets utveckling till ett kunskapssamhälle (SOU 

1990:65, s 34-35).  

Beslutanderätt och ansvar decentraliseras såväl inom offentlig förvaltning som i företagen. 

Redan nu pågår ett målmedvetet arbete på att flytta ned besluten inom stora administrationer 

och låta fler dela ansvaret. Denna strävan kommer att intensifieras framöver. Målet är att 

åstadkomma bättre styrning av verksamheten, bättre kvalitet på besluten och större engagemang 

för arbetsuppgifterna (SOU 1990:65, s.35). 

Betänkandet är skrivet innan decentraliseringen av skolan tog fart på allvar, men mitt i det 

sena 1900-talets ekonomiska omvälvning. Här någonstans menar jag att man på allvar börjar 

kunna se det tydliga och medvetna konstituerandet av en ny utbildningsdiskurs. ”Det viktiga 

är slutsatsen att de samhällsförändringar som kommittén talar om ovan alla ställer krav på 

ökade kunskaper” (ibid. s. 36). Det talas om en utbildning som ska täcka upp samhällets 

skiftande utbildningsbehov (ibid. s.37). Samtidigt markeras det att folkbildningen behöver 

separeras från övrig vuxenutbildning för att kunna behålla sina särdrag (det vill 

självbestämmande, det fria och frivilliga arbetet och alternativa pedagogiska metoder ). Under 

1970-talen hade folkbildningen och övrig vuxenutbildning närmat sig varandra och det ansågs 

nödvändigt att sära på dem igen. Kommittén 1990 menade också att folkhögskolornas 

möjligheter att bedriva vissa former av utbildning (till exempel vissa yrkesutbildningar) måste 

vara begränsade. ”Sådana utbildningar skulle inskränka folkhögskolornas frihet och på sikt 

omvandla skolformen. De skulle i de flesta fall behöva genomföras med hjälp av utifrån 

kommande experter och i alltför hög grad ge skolan en roll av administrativ 

utbildningssamordnare” (ibid. S. 49). Kommittén ansåg vidare att trenden med alltför många 

filialer långt från moderskolan borde brytas (sedan 1977 finns möjligheten att förlägga kurser 

utanför folkhögskolornas huvudorter) och det ansågs, att fria och övergripande studier, kring 

till exempel ideologi, främst hörde hemma inom folkhögskolorna (ibid s. 49). Idag finns fler 

och fler folkhögskolor i städerna, och även filialerna blir fler (SOU 2004:30). 2004 bedrev 

ungefär hälften av rörelsefolkhögskolorna och en tredjedel av landstingsfolkhögskolorna 

filialverksamhet (ibid, s.30). Det är inom storstäderna och inte på landsbygderna 

folkhögskolorna just nu bryter mest ny mark. Anledningen till folkhögskolekommitténs 

inlägg om filialer 1990 var att de fruktar att kurserna ska bli ”… instrument för 

bidragsförmedling” (1990:65. s. 154). Folkhögskolekommittén drar också upp riktlinjer för 

hur lärar- och rektorstjänster ska kopplas från staten, bland annat avskaffas den statliga 

löneregleringen för kommunalt anställda lärare. SFHL motsatte sig denna förändring. Även en 



19 
 

mer flexibel arbetstidsreglering infördes i samband med reformen 1991. I 

folkhögskolekommitténs betänkande går att läsa om detta (SOU 1990:65, s. 27) 

I SUFO 2 står: ”Ekonomiskt stöd till folkbildningen från stat och kommun har sedan mer än 

ett halvsekel varit avgörande för bildningsorganisationernas styrka och utveckling. Från ömse 

håll har det emellertid setts som angeläget att bevara folkbildningens oberoende och distans 

till statliga organ.” (SOU 2004:30, s.132). För att värna folkbildningens frihet har det alltså 

under 1990-talet setts som viktigt att staten inte fått sista ordet i den ekonomiska styrningen. 

Omorganiseringen av folkbildningens finansiering kan liknas vid den av finansieringen av 

grundskolorna, som under 1990-talets överfördes till landets kommuner. I grund- och 

gymnasieskolornas fall är dock förändringarna mer explicit kopplade till ekonomisk tillväxt, 

men denna faktor påverkar även folkbildningen. Jag återkommer till det i min analys. Även 

om stadsbidraget alltid varit störst och viktigast i folkbildningsarbetet, har de kommunala 

bidragen också varit betydande, inte minst för studieförbundens lokala verksamheter. De 

kommunala bidragen har under tiden jag tittat på sjunkit markant.  

Utvecklingen kan ses som en process som pågått sedan 1990-talets början, då de kommunala 

bidragen till folkbildningen i större utsträckning börjad ifrågasättas. Det försämrade ekonomiska 

läget under 1990-talet utgjorde ett viktigt skäl till att många kommuner fick prioritera hårdare 

bland de verksamheter som man fördelade bidrag till. Att dagens politiker inte primärt har en 

utbildningsbakgrund från folkbildningen har också förts fram som en förklaring till att de 

kommunala bidragen till folkbildningen på flera håll minskat och kommit att ifrågasättas. (SOU 

2012:72, s. 48-49)  

Från 2002 ingick folkhögskolorna i ett samarbete med AMS och bland annat gavs kurser 

inom den såkallade aktivitetsgarantin (SOU 2004:30, s.102-103). Folkhögskolorna ger också 

fler uppdragsutbildningar idag än tidigare. Kort kan man säga att det generella bidraget (det 

som får användas fritt) sjunkit de senaste åren, medan de (år 2004) bidrag som ges för 

särskilda ändamål ökat. Det har också nästan helt getts till folkhögskolorna. Den frihet som 

ryms inom den nuvarande fördelningsprincipen och som gör att folkbildningen själva får 

formulera sin verksamhet, skulle med andra ord kunna gynna en frihet som definieras i ett 

arbetsmarknadsanpassat utbildningssystem. Kulturens politiska dimensioner blir här väldigt 

tydliga och bildningsdiskursen tar tydliga liberala uttryck. Det är lätt hänt, det är bland annat 

så den är formulerad från början.  
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Inte minst i de senare delarna av mitt material går det att läsa om hur konkurrensen mellan 

folkbildningen och privata utbildningsaktörer ökar:  

 

En annan utmaning som folkbildningen ställts inför är att det formella utbildningssystemet 

kommit att överta en allt större del av de uppgifter som tidigare omfattats av folkbildningen. 

Andelen privata utbildningsanordnare har också vuxit under senare år. Sammantaget 

[tillsammans med det sänkt kommunala bidragen. Min anm.] har detta skapat en 

konkurrenssituation för folkbildningen som dels gäller inbördes, främst mellan olika 

studieförbund, dels i förhållande till privata näringsidkare inom utbildningsområdet.(SOU 

2007:72 s.31) 

 

Den generella och övergripande utbildningsdiskursen idag, menar på att valfriheten inom 

skolväsendet skapar möjligheter, både i form av ekonomisk tillväxt, men också som en aktör 

inom området välfärdstjänster. Det anses viktigt att det erbjuds både privata och offentligt 

ägda skolor. Skolorna kan profilera sig och eleverna kan välja. Idag inkluderas också 

arbetsmarknad och arbetsmarknadsåtgärder på ett nytt sätt, speciellt i folkhögskolorna. Ovan 

kan vi ju se hur bidragen för särskilda ändamål nästan uteslutande gått till folkhögskolorna. 

Det är intressant att notera då folkhögskolekommittén 1990 varnade för filialverksamhet, så 

konstaterar SUFO 2 att år 2004 bedriver flera studieförbund och folkhögskolor fristående 

gymnasieskolor, ett par av dem i bolagsform: 

 

Några studieförbund har etablerat sig som huvudmän för sådana fristående 

skolor. Enligt Skolverkets hemsida fanns 790 fristående skolor hösten 2003. Av dessa hade 13 

studieförbund som huvudmän. Folkuniversitetet drev flera gymnasieskolor med inriktning mot 

bl.a. internationella frågor och humanistiska ämnen. Även ABF, TBV och Medborgarskolan 

drev friskolor. Dessutom bedrev två av studieförbunden fristående skolor i bolagsform. 

(2004:30,s 34-35) 

 

I utredningen från 2012 lyfts fram att idag kan folkbildningen engagera sig i områden som 

traditionellt inte ingår i verksamheten, som just till exempel huvudmän för gymnasieskolor. 

Också inom andra välfärdstjänstområden kan folkbildningen nu bli en aktör. När 

folkbildningens särart diskuteras handlar det heller inte längre så mycket om ett idealistiskt 

bildningsbegrepp, utan utredningen poängterar att det speciella idag kanske istället ligger i 

frivilligheten (2012:77, s.27).  
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Utvecklingen av det ideella föreningslivet eller den ideella sektorn under senare delen 1990-

talet och de första åren av 2000-talet beskrivs av Filip Wijkström (2002) som en förändring 

”från röst till service” och ”från bidrag till ersättning”. Från att i huvudsak ha drivit sakfrågor 

och intressepolitik började den ideella sektorn som helhet att ägna sig åt produktion av 

välfärdstjänster, service. (SOU 2004:30, s.42) 

 

Carl-Henrik Adolfsson beskriver hur målstyrningen inom gymnasieskolan innebär att 

kunskapen blir vägen till målet. Det är alltså inte kunskapen i sig som är det viktiga 

(Adolfsson 2012, s. 22). 1991 infördes målstyrning även för folkbildningen. Skillnaden 

mellan denna och styrningen av grund- och gymnasieskola är att folkbildningen och 

verksamheterna inom den själva får formulera sina mål. Inom en större övergripande 

utbildningsdiskurs talas mycket om målstyrning och i det formella skolväsendet är detta 

högaktuellt. Jag menar på, att regeringens fyra formulerade syften för folkbildingen är så pass 

vaga, att de lätt kan anpassas till vilken utbildningsdiskurs som helst, som för stunden råkar 

vara rådande. Det är också därför begreppen som används i dem blir intressanta. I SOU 

2012:72 diskuteras också det faktum att utvärderingar blir ett allt vanligare statligt styrmedel. 

Det är alltså inte bara inom skolan som verksamheten blir allt friare, för att sedan följas upp. 

Författarna till utvärderingen förklarar denna utveckling med en ökat inflytande från 

näringslivet och inspiration från new public management och med en kritik av den 

representativa demokratins stelhet i kombination av kostnadseffektivisering. Målstyrningen 

och utvärderingarna alltså är tätt sammanlänkade. 

Tre drivkrafter har lyfts fram för att förklara utvecklingen mot ett allt större inslag av 

utvärdering; dels framväxten av New Public Management inom offentlig verksamhet, med 

inspiration hämtad från näringslivet och med inslag som resultatstyrning, konkurrensutsättning 

och utkontraktering; dels de ökade krav som ställs på kostnadseffektivitet inom offentlig sektor, 

och dels kritiken av den representativa demokratins alltför långa avstånd mellan och 

producenter av offentliga tjänster. (SOU 2012:72, s.53).  

 

2012 års utredning slår fast att tidigare utredningar inte i tillräckligt hög utsträckning ägnat 

uppmärksamhet år huruvida de fyra syftena uppfylls eller ej. De senaste åren har också 

folkbildningen haft sju verksamhetsområden att rätta sig efter, utöver de fyra syftena. Dessa 

föreslås nu tas bort, för att i ännu högre utsträckning minska detaljstyrningen (SOU 2012:72, 
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s.77). 2012 års utredning markerar också att det inte är någon enorm skillnad på den formella 

skolan och på folkbildningen. Skiljelinjerna kan vara svåra att dra (SOU 2012:72, s.17).  

Sedan en tid pågår […] ett slags omförhandling av var gränserna ska dras för statliga, privata 

och ideella driftsformer inom olika välfärdsuppdrag. Så kallade överenskommelser sluts mellan 

offentliga huvudmän och ideella organisationer inom bland annat socialt arbete, utbildning och 

integration. (SOU 2012:72, s. 17) 

 

I SUFO 2 och Lära, växa, förändra markeras att representationen i folkbildningens styrelser 

bör förändras. De allra flesta som sitter i maktpositioner är etniskt svenska män. I SUFO 2 

uppmärksammas att folkbildningen inte följer de riktlinjer för integration och mångfald staten 

satt upp. Utbildningarnas organisering gör att folkhögskolorna inte blir den plattform för 

möten de skulle kunna vara. Utredningen menar att skolorna inte utnyttjar den frihet de har 

för att överbrygga känslor av ”vi och dem”. Utbildningen och perspektiven inom 

utbildningarna är i hög grad eurocentriska.  Vidare står att läsa: ”Vi bedömer att en strukturell 

integration med jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper ifråga om tillgång på likvärdiga 

resurser ifråga om arbete, boende, utbildning m.m. är en förutsättning för att folkbildningens 

insatser ska bli verkningsfulla.”(SOU 2004:30, s 279). Men samtidigt noteras att strukturell 

integrering ofta innefattar en kulturell integrering, och att gränsen till assimilation då börjar 

suddas ut.  

I samband med reformen 1991 formulerade SFHL en oro för att den nya finansieringen skulle 

skapa ett tak i utbildningen, vilket skulle kunna försvåra rekryteringen av nya målgrupper. I 

Lära, växa, förändra framkommer dock från en av remissinstanserna (i det här fallet 

integrationsverket, vars uppdrag senare delats upp mellan andra myndigheter) att särskilda 

bidrag inte bör ges för arbete riktat mot särskilda grupper. Allt bildningsarbete bör rikta sig 

mot alla människor, menar de. I detta fall är dessa åsikter från en remissinstans i en 

utvärdering, men belyser man dessa idéer utifrån CDAs tankergångar och har kritiken av 

eurocentrismen i åtanke, blir detta ändå intressant att ta upp. Naturligtvis ska man inte 

exkludera folk från en utbildning. Men att utsatta grupper i ett snedvridet samhälle kan få 

möjligheter att skapa rum för organisering och erfarenhetsutbyte är bra. Det är när 

separatismen blir stigmatiserande, uteslutande och fördomsskapande problem uppstår.  

 



23 
 

Förändringarna – ett förtydligande 

Det som hände med folkbildningen 1991 kan man beskriva som någon slags avreglering eller 

decentralisering från staten. När folkbildningsrådet infördes, avskaffades också 

detaljstyrningen av folkbildningen. Istället infördes fyra syften som varje institution ska rätta 

sig efter för att bli beviljade stadsbidrag. Sedan år 2006 finns även sju verksamhetsområden 

(det vill säga punkter som på något sätt ska förtydliga syften; till exempel att folkbildningen 

ska rikta sig mot personer som inte fått ta del av den formella skolgången) att förhålla sig till, 

även om dessa nu är under diskussion.   

Folkbildningen har gått från att fram till 1970-talet varit ganska starkt detaljstyrd av staten, för 

att senare bli betraktad som en viktig del i ett demokratiskt samhälle som bör agera på egen 

hand, men finansieras offentligt. Folkhögskoleförordningen som trädde i kraft 1977 

omformulerades 1991 och därefter har den uppdaterats flertalet gånger (1991:977).  

Vi kan se en rörelse i utvecklingen och i språket från folkhögskolekommitténs betänkande 

1990 till den senaste utvärderingen från 2012. I och med reformen 1991 börjar vi kunna se 

steg mot ett mer nyliberalt och marknadsstyrt samhälle, även om det är försiktigt formulerat. I 

de senare texterna har utvecklingen gått framåt och man ifrågasätter var i folkbildningens 

särart ligger, nu när alla skolor i hög grad själva kan formulera sin verksamhet. 

Decentraliseringen och självstyrningen har också väckt krav på en regelbunden rapportering 

tillbaka till riksdag och regering från folkbildningsrådet och på utvärdering av i första hand 

hur riktlinjerna för stadsbidrag uppfylls. I SOU 2012:72 uttrycks ett önskemål om att 

utvärderingar bör ske regelbundet och av utomstående aktörer.  

Under hela folkbildningens historia har det framhållits att en av dess viktigaste roller är den 

som understödjare av demokratin. Genom att utbilda, verka mot bildningsklyftor (och där 

med klassklyftor), sprida kultur och på andra sätt engagera människor i samhället har det 

ansetts att folkbildningen spelat en viktig roll i det politiska arbetet och för arbetet med ett 

jämställt samhälle. Den fria ställningen värnas fortfarande mycket, i alla dokument. 

Avregleringen går delvis att förklara med hjälp av detta. De senaste åren har dock 

formuleringen och folkbildningens tidigare främsta mål, att verka för ”allmän medborgerlig 

bildning” försvunnit. I betänkandet från 1990, diskuteras det, och konstateras att den bör 

finnas kvar som viktig uppgift, men efterhand har den försvunnit. De fyra riktlinjer som idag 

gäller som bas för stadsbidrag är vidare formulerade.  Under perioden har också de särskilt 
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riktade bidragen till folkbildingen ökat, medan de generella stadsbidraget minskat. Detta går 

att se tydligt inte minst i förhållande till kurser riktade mot arbetsmarknaden.  

Analys 

 

”Informationssökning ersätter basfakta och retorik väl underbyggd argumentation.” Inte bara på 

svenska lärosäten upplever lärarna en växande klyfta mellan å ena sidan ekonomiska och 

organisatoriska realiteter, å andra sidan ständigt stegrade förväntningar om att bidra till landets 

och Europas konkurrenskraft. I en sådan miljö är det inte ägnat att förvåna att 

bildningsuppdraget, tvärtemot mångas professionella önskan, måste prioriteras ned…” 

(2012:72, s.17) 

 

Citatet tar upp något intressant. Går det att driva ett bildningsuppdrag eller en folkbildning, 

när konkurrensen blir större och krav om tillväxt genomsyrar samhället? Nedan följer min 

analys av texterna. Jag går inte igenom dem i kronologisk ordning eller del för del, då jag 

anser att tankegångarna och idéerna överlappar varandra. Diskurser verkar inte i en rak linje. 

Målstyrningen och de nya utvärderingar som kom att göra sitt inträde i folkbildningen under 

1990-talet går att se som en kontradiktion till det i övrigt fria bildningsidealet och de riktlinjer 

som finns. Det finns en motsättning i att dels tydligt avreglera folkbildningen för att i så hög 

utsträckning som möjligt värna friheten, och att å andra sidan forma ett system där 

finansiering, utvärderingsformer också styr och begränsar, om än på ett annat och kanske 

främst idémässigt sätt (SOU 2012:72): ” Istället har skolorna, som framgått av redogörelsen 

för statsbidragets utveckling, fått statsbidrag för särskilda utbildningsinsatser knutna till 

arbetsmarknadsåtgärder eller till det s.k. kunskapslyftet [nationell satsning på 

vuxenutbildning. Min anm]. Denna utveckling har för skolornas del lett till att de blivit mer 

styrda utifrån eftersom de särskilda statsbidragen varit förknippade med krav på utbildningens 

inriktning och karaktär.” (SOU 2004:30, s. 122). 

 

Även om dokumenten jag studerat är tämligen lika vad gäller formuleringar om frihet och 

oberoende och folkbildningens syften, kan man finna ord som från början inte är med och 

som med sin inramning också ändrar förståelsen av texterna som helhet: ” Visdom, 

allmänbildning och klokskap har använts som beteckningar på detta slags insikter och 

perspektiv en person kan förvärva [ang. en bildningssyn som går över traditionella gränser 
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mellan bildning, akademi och samhälle såväl som ämnesgränser. Min anm.]. Det är kvaliteter 

som människor liksom företag och andra organisationer kanske särskilt söker i tider av 

oöverblickbarhet, komplexitet, kulturell mångfald och högteknologiska innovationer” (SOU 

2012:72, s. 16). Att här skriva in företagens behov, går att likna med omarbetningen av texten 

från LPO 94 och lgr 11. Målstyrningen kan, som vi sett hos bland annat Adolfsson orsaka att 

kunskapen blir sekundär eller hanteras som en kapitalvara. (Adolfsson 2012). 

 

Mitt arbete börjar vid folkbildningsreformen 1991. Det är samma år som grundskolorna 

kommunaliseras och precis innan friskolereformen och skolpengen införs. Ser man till de 

motiv som gavs grundskolereformerna, känns de igen hos folkbildningen. Förutom att 

koncentrera styrningen till verksamheterna själva, handlar det om att möta upp samhällets, 

arbetslivets och näringslivets efterfrågan på viss kunskap. I mitt material uttrycks det på ett 

annat och mer implicit sätt än i dokument gällande det formella skolväsendet, bland annat 

som följd av att styrdokumenten är färre och vagare formulerade. Men i stora drag handlar det 

om verksamheter som ska få styra sig själva efter sina egna behov, att öka valfriheten och 

delaktigheten hos eleverna och utbildningarnas resultat och bidrag till samhället ska mäts i 

uppnådda mål. Härifrån menar jag att det finns en direkt koppling till att man väljer att föra in 

ord om företagande i utvärderingarna. Jag menar också, att detta medvetna handlande bidrar 

till att konstituera en ny bildningsdiskurs. 

 

Folkbildningen är en utbildningsform som från början har klara idéer och ideal, vilka 

dessutom, historiskt sett, haft ett brett politiskt stöd. Grundskola (och tidigare folkskola, 

läroverk etc.) har inte haft samma klara idémässiga bas, utan definierats efter rådande politik. 

Därför, tror jag, kan det på fler sätt vara svårare att från politiskt håll medvetet trycka på att en 

ideologisk diskursförändring för folkbildningen ska komma till stånd, så som jag ändå påstått 

har skett. Bildingen ska vara fri för att idéer utanför etablissemanget ska kunna utvecklas. I 

SOU 1990:65 kan man ana hur en ny ton inom folkbildningen börjar formas, men hur man 

fortfarande är försiktig när det kommer till att låta folkhögskolorna agera hur fritt som helst. 

Som jag visat i stycket Vad säger texterna värnade kommittén om folkhögskolornas 

moderskolor, ville inte ha alltför många filialer och höll verksamheten ganska tätt knuten till 

huvudorganisationerna, samtidigt som man började prata om det nya kunskapssamhället och 

folkbildningens förändrade roll i ett samhälle med allt mer avregleringar. Här kan man alltså 

ana en balansgång mellan en folkhögskola lever sitt eget liv, och en som sakta diskuterar 

kunskapssamhällets och arbetsmarknadens behov.  I SUFO 2 går att läsa: ” Vi noterar med 
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tillfredsställelse att de nya folkhögskolor som startats under 1990-talet i allmänhet ligger i 

befolkningstäta områden och därmed når kontakt med nya grupper. Dessa skolor har en 

större andel äldre deltagare än de gamla skolorna. Folkbildningen har genom denna 

utveckling genomfört en angelägen förnyelse.” (SOU 2004:30 s. 18). Genom mer 

folkbildning i städerna kan man nå nya grupper, inte bara äldre deltagare, vilket alltid varit ett 

uttalat mål. Jag tror, att om vi hade tittat närmare på denna utveckling, hade kunnat se hur 

folkbildningen på detta vis också kommit närmare platser med större ekonomiskt och 

kulturellt kapital. På sådana platser finns möjlighet att hävda sig på en fri skolmarknad och en 

möjlighet att nå ut med kurser som ligger bortanför de traditionella. 

 

Yrkesutbildningar och praktiska utbildningar har alltid i någon mån funnits på folkhögskolor . 

Men att formulera att möjligheterna att ge yrkesutbildningar ska ökas, är nytt. Det började 

göras under 1970-talet. Vi kan också se hur framför allt folkhögskolorna mer och mer under 

1990-talet närmar sig arbetsmarknaden på olika vis, bland annat genom uppdragsutbildningar 

och samarbeten eller genom att träda in som utbildningssamordnare och entreprenörer på nya 

arenor:” Några av de nya skolorna hade 2001 mer än hälften av sin verksamhet finansierad 

med externa resurser, främst kommunala uppdrag. I intervjuerna [del av studie som 

presenteras i rapporten] framkommer att de flesta skolorna, såväl landstings- som 

rörelseskolor, väntar sig att uppdragsverksamheten kommer att öka och även förändras till sitt 

innehåll. Detta som en följd av att statsbidragen minskar och att de kommunala medlen för 

kunskapslyftet försvinner. (SOU 2004:30,  s 122) 

 

Här blir tydligt hur den marknadsanpassade utbildningsdiskursen får konsekvenser på 

bildningsdiskursen. Ett sätt är att tolka det på, är att bildningen urvattnas. Kanske blir det 

ännu tydligare om man beskriver det med decentraliseringens och nyliberalismens egna 

termer. Med en mer fri utbildningsmarknad kan alla aktörer på marknaden själva anpassa sina 

utbildningar efter sina kunders krav och förväntningar. De måste bli mer konkurrenskraftiga. 

Folkbildningen närmar sig andra former av vuxenutbildning och vice versa. När allt detta sker 

riskerar fokus att flyttas från också begrepp som medborgerlig bildning och folkbildning till, 

till exempel, utbildning och fortbildning. Detta går naturligtvis också att koppla ihop med 

målstyrningen, då målet att få personer ut i arbetslivet eller vidare till högre studier blir 

viktigare än kunskapen, den personliga utvecklingen eller kollektivt arbete. Detta känns också 

igen från grund- och gymnasieskola. Folkbildningen riskerar att bli ett verktyg för samhällets 

ekonomiska behov och drivkrafter, istället för en fri, progressiv och opinionsbildande 
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plattform. När man byter stelheten och byråkratin hos den representativa demokratin, gör man 

det mot marknadens styrmedel. 

Det hela handlar om en större övergripande förskjutning inom en utbildningsdiskurs samt om 

en ideologisk påverkan utifrån Faircloughs sätt att behandla begreppet. Ideologin hos 

Fairclough arbetade ju med att skapa betydelser. Därmed måste den ju också skapa 

förståelser. Då hela samhället de senaste 30 åren glidit mot en marknadsstyrning på ett 

tydligare sätt en tidigare, faller detta tillbaka på sättet att värdera och förstå bildning och 

kunskap. Då blir konkurrens en naturligare del av bildningen, då kunskap är en vara att handla 

med, både för utbildningsaktörerna på marknaden och för eleverna senare i livet. 

Målstyrningen och arbetsmarknadsåtgärderna är ett för samhället att kontrollera att rätt 

kunskap uppnås. (SOU 2012:72, s. 55) Här lyfter jag också in synen på ideologi som ett 

värdesystem. Om diskursen är konsituerad, menar jag att den i detta fall är det, utifrån en 

tillämpning av ett ideologiskt värdesystem. I kombination med till exempel 

arbetsmarknadssatsningar, kan utvärderingarna också bli ett sätt att kontrollera att rätt 

kunskaper uppnås.  

En diskurs är alltså, enligt Faircloughs sätt att se på saken, både konstituerande och 

konstituerad. Den drar upp ramarna för folkbildningen och bestämmer förutsättningarna för 

deltagarna. Likaså är den formad i ett politiskt klimat och i en historisk kontext. Jag tycker 

mig kunna se att man idag, delvis i en övergripande utbildningsdiskurs, men kanske särskilt i 

en som rör bildning specifikt, kan åberopa gamla tiders liberala ideal och få dem att samspela 

med de nyliberala.  I SUFO 2 talar man, speciellt angående folkbilning och personer med 

funktionsnedsättning, om empowerment. Detta är ett ord, som ordagrant betyder egenmakt. 

Tankar om egenmakt inte är nytt i folkbildningssammanhang och ordet empowerment 

används ofta när det handlar om att ge personer i socialt utsatta grupper verktyg och kraft att 

själva formulera sin situation och att ta makten över den. Men empowerment är också kopplat 

till entreprenöriellt tänkande och till en individualistisk syn på världen. Synen på individen 

som autonom gör sig gällande. Genom att föra in ord med dessa konnotationer, kan man låsa 

fast begreppen frihet, demokrati och delaktighet i den moderna diskursen. Man kan alltså 

slentrianmässigt eller rutinmässigt använda de gamla orden, och därmed behålla de gamla 

idealen på ytan, medan de successivtfylls med nytt innehåll. Mouffe och Laclau studerar hur 

kampen om tecknens betydelser går till. Här belyser jag bara en liten del av kampen.  
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Begreppet ”medborgerlig bildning” används på ett annat sätt i de senare dokumenten än i de 

tidigare. Det står visserligen i regeringens fyra syften med stadsbidraget att folkbildningen ska 

jobba med att främja demokrati, men inte något tydligare än så. Den senaste utvärderingen tar 

bara upp det medborgerlig bildning i en historisk översikt, men det är ju inte heller någon 

utvärdering av folkbildningsväsendet. Det är intressant att notera att begreppen frihet, 

medborgare, demokrati, utveckling eller delaktighet aldrig definieras eller diskuteras i något 

av styrdokumenten. De används, men de definieras inte vidare. Kampen om betydelserna sker 

många gånger i tysthet och under en längre tid. En diskurs inte verkar ensam, utan som jag 

skriver i början, alltid har påverkats av en ideologi, som ofta har som syfte att reproducera 

värden och/eller maktrelationer. Glidningen mot målstyrning och konkurrens är alltså enligt 

detta sätt att se på saken, ett sätt att reproducera och driva på den nyliberala utveckling som 

skett de senaste 30 åren. 

Bosse Bergstedt skriver i Mångkulturell folkbildning – pedagogiska utmaningar i ett 

postmodernt samhälle angående SUFO 2 att man inte tillräckligt lyckas problematisera det 

postmoderna samhället. Man lyfter inte i tillräckligt hög utsträckning begrepp som 

nationalstat, folkrörelser etc. (Bergstedt 2006,s. 163). Jag har alltså delvis gjort samma analys 

som Bergstedt. Samtidigt är SUFO 2 den enda text jag tagit del av som överhuvudtaget 

diskuterar frågor kring mångkultur och integration i samhället. Frågorna diskuteras alltså, men 

diskussionen ligger inte i fas med vad som kan anses behövas. Fortfarande handlar begreppen 

som används (till exempel demokrati, mångkultur, och delaktighet) men inte diskuteras i 

texterna, på ytan (så som jag beskriver ovan kan hända med ord och betydelser när ett skifte i 

diskurserna sker) ofta om att rent faktiskt få människor att aktivt delta i föreningsarbete, att bli 

politiskt aktiva eller på annat sätt engagera sig i demokratiskt arbete. När det från samhällets 

sida formuleras en önskan om att medborgaren ska vara en ansvarstagande och självständig 

individ, som ska bidra till tillväxten och agera i en konkurrenssituation, och detta spiller över 

på folkbildningen, då förändras även förståelsen av en medborgare är, i alla fall av vad som 

förväntas av en medborgare. Detta händer i användandet av ordet empowerment, när man 

skriver in företags behov i utvärderingarna och när diskussionen kring folkbildingens roll i 

tillexempel arbetsmarknadsfrågor glöms bort. Dessutom är regeringens syften för 

folkbildningen så pass vaga, att de aldrig kommer fram till själva medborgaren. Vi kommer 

tillbaka till att kunskapen återigen måste normeras och definieras för att medborgaren ska 

kunna uppfylla de krav som ställs på den, eller för att lyckas få framgång. 
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Jag saknar en diskussion av demokratins innebörd och en uppgörelse med de ideal 

folkbildningen eftersträvar. Delaktighet och ansvarfullt medborgarskap kan ske antingen 

genom att vi aktivt infogar oss i det ideologiska systemet, eller att vi låter olika människor 

mötas och tillsammans forma sin samvaro. Det är två olika sidor av samma sak och när en 

traditionell och liberal syn på individen gör sig gällande, är detta en viktig diskussion, 

speciellt som folkbildningen ska arbeta med ”det för det mångkulturella samhällets 

utmaningar” (SOU 2012:72, s. 38).  

Det är också spännande att se hur samhällsnytta definieras i texterna. Folkbildningens själva 

existens motiveras ju med dess viktiga roll som demokratisk drivkraft. Detta är i sig en slags 

samhällsnytta, men den är inte ekonomisk. SUFO 2 lyfter fram att det blir mer och mer viktigt 

att med ekonomisk tillväxt. Att lägga ut kurser på entreprenad kan vara ett sätt att samarbeta 

med systemet. Samtidigt återkommer författarna till att de mjuka värden som efterfrågas inte 

går att mäta: ” En av de slutsatser som dras i studien [en studie som hänvisas till i SOU 

2012:72.] är att det nästintill är omöjligt att utvärdera de direkta värden som folkbildningen 

förmedlar. Dessa värden kan beskrivas som ”mjuka värden” såsom ökad självkänsla och 

delaktighet, vilka är svåra att uppskatta då de inte genererar direkta samhällseffekter.” (SOU 

2012:72, s. 34-35). Vi vet helt enkelt inte vad folkbildningen bidrar med, bortanför de 

uppnådda målen och de ekonomiska diskussionerna. Ändå fortsätter bildningsdiskursen hävda 

vikten av de mjuka värdena. Detta menar jag går hand i hand med de processer som skapar 

nya förståelser för orden. Folkbildningens roll förnekas inte. Som jag skriver ovan är den svår 

att ge sig på. Däremot kan den anpassas efter olika syn på individ och handlande. När 

utvärderingar blir allt viktigare som styrmedel, är det allt mer relevant att komma ihåg att 

även de utformas i en kontext. När en kunskap blir hegemonisk, vilket jag menar är risken när 

individualiteten ökar, ekonomin sätts i fokus och när begreppen kring människors värde i låg 

utsträckning blir diskuterade, drabbas de som av någon anledning inte uppfyller normen. Det 

är de personer med de identiteter som inte är hegemoniska, enligs Mouffes och Lacalus sätt 

att se på saken (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 52-59). Jag menar på att en 

marknadsanpassad utbildningsdiskurs, som alltså påverkar bildningsdiskursen, per automatik 

utesluter de personer som inte är lönsamma.  

Hur bildningen når ut till olika utsatta grupper är svårt att studera utifrån mitt material. Det 

skulle behövas djupare studier. Siffrorna i rapporterna visar att personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk, vilket är en grupp folkbildningen gärna når ut till, deltar i folkbildningen 

i relativt hög utsträckning och mest på folkhögskolor. Även om det uttrycks klart och tydligt 
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att man ska rikta sig till grupper som inte fått ta del av det vanliga skolväsende och trots att 

detta i viss mån görs, är det svårt att se om utbildningen faktiskt når ut på det vis att den 

omfattar alla. 2006 infördes, utöver de fyra syftena, även de sju verksamhetsområden 

folkbildningen skulle arbeta med. Tidigare fanns särskilda målgrupper att rikta sig mot 

specificerade, men dessa ska nu folkbildningen få identifiera själva, inom 

verksamhetsområdena. I SUFO 2 föreslås nu dessa tas bort, så att folkbildningen själv 

återigen ska kunna avläsa vilka behov som finns och vilka grupper man bör vända sig till. 

 

I SUFO 2 lyfts också problemet med eurocentrism inom folkbildningen, men det är ändå 8 år 

sedan den skrevs. Vad har hänt sedan dess? Jag kan inte avgöra hur mycket den liberala 

vridningen påverkar i den dagliga verksamheten. Förmodligen är det olika på olika skolor, 

beroende på hur elevinflytandet är organiserat. Säkert spelar det också in hur mycket skolorna 

själva går systemet till mötes. Det finns idag studieförbund som själva driver gymnasieskolor, 

på samma sätt som andra fristående aktörer och så kallade collegekurser är vanligare idag, än 

för några år sedan. Samtidigt är också folkhögskolorna viktiga mötesplatser i socialt utsatta 

områden och det finns plats för diskussion och organisering. Vad jag däremot vågar säga är 

att, inom grund- och gymnasieskola har den nya ekonomiska inställningen och avregleringen 

på ett negativt sätt drabbat personer som i första hand inte uppfyller de normer som finns i 

samhället. Det är personer med ickeeuropeisk bakgrund, från arbetarklass, personer boende i 

socialt stigmatiserade områden etc. Kanske kan det vara så att folkbildningen, när den närmar 

sig övrigt utbildningssystem, blir föremål för arbetsmarknadssatsningar och liknande, då 

dessa behöver ett rum. Talet om frihet från statlig styrning är inget hinder för detta. Om de 

skulle visa sig vara så, är jag rädd att den kraft som finns i folkbildingen och som är viktig i 

den demokratiska utvecklingen, ska gå förlorad. ”Genom folkbildningens historia har funnits 

en spänning mellan synen på folkbildningsorganisationerna som fria och oberoende eller som 

redskap för samhälleliga intressen, kanaliserade genom politiska organ” (SOU 2004:30, s 32). 

Citatet visar att man från politiskt håll är medvetna om denna spänning. Det kommer från en 

statligt beställd rapport.  

 

Bosse Bergstedt skriver om folkbildningens förhållande till dualismen i den västerländska 

vetenskapstraditionen och dess sätt att organisera världen på. Han beskriver att det fina med 

dualismen inom folkbildningen är att den inte är statisk, utan rör sig genom en pendelrörelse 

(Bergstedt 2006. s. 148-149). Här närmar han sig alltså interkulturens sätt att se på möten. Jag 

menar dock att Bergstedt genom att beskriva pendelrörelsen inte helt går kommer åt 
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problemet. Kvar återstår det faktum att den ena parten i ett dualistiskt förhållande alltid 

befinner sig i en hegemonisk position. Pendeln tenderar att falla tyngre åt ena hållet. Det är 

inte heller säkert att den information den kommer tillbaka med tolkas på ett neutralt sätt. 

Interkulturen, som jag ser den, strävar snarare efter luckra upp dualismen för att identifiera 

maktförhållandena, utan att för den sakens skull förneka olikheterna eller göra våld på 

erfarenheter. Bergstedt skriver vidare att man också kan beskriva dualismen inom 

folkbildningen som trådar som dras mellan parterna. Fortfarande tycker jag inte han helt 

kommer till rätta med problematiken. Om mina farhågor kring folkbildningen idag visas 

sanna, skulle det snarare behövas verktyg att dekonstruera, eller åtminstone granska, 

dualismen med, för att kunna formulera ett sätt där människor själva kan röra sig mellan 

plattformarna, istället för att bara sända trådar. Kanske kommer formuleringar kring 

interkultur, istället för kring enbart mångkultur, i nästa utvärdering av folkbildningen.  

 

Ur ett interkulturellt perspektiv är också det intressant att den senaste utvärderingen inte 

utvärderar huruvida olika grupper kommer åt folkbildningens resurser på likvärdiga sätt, utan 

tittar på hur man på ett mer effektivt sätt ska se till at folkbildningen följer målstyrningen. Jag 

vet alltså, genom SUFO 2, att det år 2004 var en majoritet av etniskt svenska män på styrande 

positioner inom folkbildningen, att det fanns både integrerande och segregerande för 

invandrare inom folkbildningen och att forskare ansåg att inte någon av formerna var ideal för 

att uppnå vare sig strukturell eller kulturell integration. Jag vet också att många deltagare med 

annan bakgrund än svensk känt sig förbisedda och inte ansett att folkbildningen lyssnat till 

deras behov eller erfarenheter (SOU 2004:30, s. 249- 280). Men även om den senaste 

utvärderingen inte valt att titta på detta och jag, utifrån mitt material inte kan svara på om 

situationen förändrats eller inte, kan jag säga att det är intressant, utifrån den utveckling jag 

hittills visat på, att man väljer bort att diskutera strukturell orättvisa tillförmån för att 

undersöka hur väl målen följs. Man lägger de strukturella problemen utanför folkbildningen, 

istället för att se att de verkar överallt i samhället.  

 

Att i ett mångkulturellt samhälle skapa likvärdiga möjligheter för alla grupper är inte 

främst en fråga för folkbildningen. En strukturell integration med jämlikhet mellan olika 

befolkningsgrupper ifråga om tillgång på likvärdiga resurser ifråga om arbete, boende, 

utbildning m.m. är en förutsättning för att folkbildningens insatser ska bli 

verkningsfulla. Vad folkbildningen kan bidra med är vissa studiemöjligheter och 

mötesplatser där olika grupper kan lära känna varandra.  (SOU 2004:30, s. 334) 



32 
 

I både Mouffes och Laclaus diskursteori och i Faircloughs CDA sker det en kamp mellan 

diskurser för att konsensus ska uppnås. Resultatet blir att en diskurs blir den rådande, den 

hegemoniska. I den utveckling jag visat på, vinner en diskurs grundad på en frihet som utgår 

från en så liten statlig (eller offentlig) styrning som möjligt. Det innebär också att, precis som 

Mouffe och Laclau påpekar, den identitet som vinner och blir den hegemoniska, är den som 

inte syns. Diskursförskjutningen jag visat på, banar väg för en individ som kan handla 

autonomt. Det är dock svårt i ett samhälle där arbetet mot strukturella orättvisor inte 

inkluderas på ett naturligtsätt i alla verksamheter.  

Avslutande diskussion 

I SOU 2012:72 konstateras att folkbildningen själv verkar vara nöjda med dagens upplägg och 

reformen 1991. Samtidigt riktas viss kritik mot den. Ett mål är inte frikopplat från strukturer. 

Det är formulerat i ett sammanhang och utifrån ett behov. Marianne Dovemark skriver i 

artikeln Pupil responsibility in the context of school changes in Sweden: market constraints 

on state policies for a creative education hur det i klassrumssituationer i en grundskola blir 

viktigt att kunna avkoda rätt kunskap och förstå rätt beteende för att lyckas (Dovemark 2004). 

Det handlar alltså om att kunna inkorporera diskursen och att göra det utifrån en hegemonisk 

ståndpunkt. Som elev tjänar man helt enkelt på att låta sig konstitueras av diskursen. 

Dovemark skriver att det handlar om resurser och resursfördelning. En elev med rätt resurser 

och rätt kapital har lättare att ta sig fram. Med rätt resurser från början har man lättare att göra 

anspråk på ännu mer. Med ett interkulturellt perspektiv innebär detta, att de elever som inte 

från början besitter rätt normativa egenskaper inte ses med samma ögon som övriga elever. 

Tidigt beskriver jag hur Mouffe och Laclau talar om hur identiteter kan krocka och den ena 

vinner över den andra. Detta gäller naturligtvis inte bara i ett stort, samhälleligt perspektiv, 

utan också på individnivå i en utbildningssituation. Samhällets inställning, dvs. den rådande 

ideologin eller den hegemoniska diskursen, verkar neråt. På ett eller annat vis är den kunskap 

som förmedlas i en undervisningssituation alltid normerad. Någon måste ha definierat och 

bestämt vad som ska gälla.  

 

Skulle man titta närmare på folkhögskolornas situation, skulle något liknande kunna 

identifieras. Det faktum att folkhögskolorna hamnar mer och mer i en konkurrenssituation 

både med varandra och med utomstående aktörer gör att sådana situationer skulle kunna 

uppstå. Baskunskap kan ersättas med informationssökning, som ett av citatet på sidan 29 
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säger. Och en lyckad informationssökning kräver klara och tydliga riktlinjer kring vad som 

eftersöks. Om man väljer Faircloughs ideologibegrepp här, kan man tydligt se hur ideologin 

arbetar tappert på flera nivåer i samhället. Fairclough ser ideologin som någonting som skapar 

”betydning i magtens tjenste” (Winther Jørgensen och Phillips 1999, s. 86). Ideologin verkar 

som en diskursiv praktik (ibid. S. 86). Häri tycker jag att man kan finna mycket av 

förklaringen till mina resultat. Diskursförskjutningen som skett, innebär den äldre rådande 

synen som individen som autonom återigen vinner mark. Att alla individer inte har samma 

autonoma kraft diskuteras i mindre utsträckning.  

 

Sedan 1980-talets utveckling av ett mer individcentrerat samhälle ligger det en stor ideologisk 

förändring över oss hela tiden. Den blir mer synlig i det tydligt formulerade värdesystem som 

idag finns klart artikulerat i svensk politik, inte minst i skolpolitiken. Målstyrningen innebär, 

om man inte är försiktig, att det endast är de delar av en utbildning/bilding som går att mäta 

som avgör kvaliteten. I grundskolor kan det handla om till exempel kunskapsmätning genom 

nationella prov. I folkbildningen kan jag tänka mig, efter vad jag sett, att man skulle kunna 

titta på hur många av deltagarna som går vidare ut i arbetsliv eller till högre studier. Detta 

medför i sin tur att det måste finnas en eftersträvansvärd kunskap och en klar definition av 

vad till exempel demokrati i undervisningen betyder och vilka den omfattar. På ett liknande 

sätt som Dovemark beskriver måste man kunna förstå vad som efterfrågas. Förståelsen av ett 

begrepp ligger till stora delar i hur diskursen rör sig runt om kring det och använder det. 

Diskursen konstituerar begreppet, till exempel frihet eller demokrati, som i sin tur studsar 

tillbaka ut i samhället. I förhållande till den utbildnings- och bildningsdiskurs jag lyckats 

identifiera här, innebär det att skolorna har frihet att formulera sin verksamhet, men att de hela 

tiden måste spegla sig mot övriga marknaden för att kunna existera. Tidigt i denna text skriver 

jag att framgång ofta definieras som ” frihet att handla”.  Det gäller både skolorna och 

personerna som verkar inom den. I de liberala värderingarna ligger att delaktigheten i 

samhället är varje individs enskilda ansvar. Det är bland annat det synen på  individen som 

helt och håller autonom för med sig. Kollektivets ansvar för delaktigheten försvinner. 

Frivilligheten, friheten och delaktigheten ställs som en motsats till det tungrodda 

kollektivistiska samhället. Medborgaren tar ansvar för sig själv och det är ansvarsfullt 

gentemot samhället.  

 

Carl-Henrik Adolfsson skriver angående Norman Faircloughs teorier att ”…om en förståelse 

ska kunna erhållas för hur det är möjligt för ett visst policyinnehåll, eller förändringarna av 
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det samma, att framstå som legitimt är det nödvändigt att sätta in detta innehåll i sitt historiska 

och samhälleliga sammanhang (Adolfsson 2012, s. 19).  Jag hoppas att jag kunnat ge en 

förståelse för hur förändringarna inom folkbildningen baseras på flera samhälleliga faktorer; 

den ekonomiska och politiska situationen under 1980-talet, på marknadsanpassningen av det 

vanliga skolväsendet och den liberala och dualistiska kunskapstraditionen för att nämna 

några. Uttrycken förändringarna tar, och som skiljer sig något från andra delar av samhället, 

har bland annat att göra med folkbildningens historiska koppling till folkrörelser och den 

traditionella synen och definitionen av demokrati. Samtidigt kan vi se att den 

diskursförskjutning som i bildningsdiskursen är påverkad av en mer övergripande ideologisk 

förskjutning i samhället och av de nyliberala och marknadsanpassade dragen jag kan se kring 

folkbildningen, också finns i flera andra delar av samhället. 

 Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur dagens politiska påverkan på 

folkbildningen ser ut och huruvida det går att dra paralleller mellan den och politiken kring 

det formella skolväsendet. Jag kan konstatera att utvecklingarna har flera gemensamma drag. 

Tolkningarna och förståelsen/förståelserna av begrepp som individuell framgång, fritt och 

frihet och medborgare liknar varandra. Men jag kan också se att avregleringen av 

skolväsendet och den nya skolmarknaden också för med sig nya samarbetspartners och nya 

verksamhetsområden, både för folkbildningen i stort men inte minst för folkhögskolorna. Jag 

håller med om det är ett problem att folkbildningen styrs och att det är bra att man strävar 

efter frihet. Men i mina ögon styrs den mindre av staten än av idéer om individualism och de 

värderingar som de för med sig. De nya ideologiska förutsättningarna för folkbildningen för 

med sig en kontroll av kunskap och kunskapsinhämtning och skapar nya ramar för eleverna. 

Ideologin vilar tungt över samhället. 

Problemet idag är inte i första hand att folkhögskolornas möjligheter till att planera sin egen 

verksamhet är mer eller mindre bra, utan att deras roll som plattform för organisering, 

motstånd och gränsöverskridare riskerar att urvattnas när man inte tar de värdeladdade 

begreppen på allvar, utan istället fokuserar på uppnådda mål. Alternativa pedagogiska 

metoder, självorganisering och annat som gör en bra folkbilding och annat är högst relevant 

och nödvändigt, menar jag är sekundärt och kommer som en följd av en medvetenhet kring 

människans förmåga att låta sig konstitueras av en hegemonisk diskurs och en kamp mot 

detta. Jag har i den här uppsatsen velat visa på hur begrepp inte bara kan förändras i olika 

diskurser, utan också neutraliseras. Och i den neutraliseringen ligger en del av diskursen som 

gör oss omedvetna om dess förändring. Ord och betydelser blir självklara.  
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Jag vill avsluta med att säga, att trots att jag tycker att folkbildningen har mycket att ge i 

politisk kamp, utveckling och organisering bortom etablissemanget och trots min oro för 

framtida folkbildning, så är det viktigt att komma ihåg att även den tidiga folkbildningen var 

kontrollerande och styrande. Mötesteknik, demokratiska arbetssätt och annat som 

förknippades med demokratiarbete tidigt var format först i det nationalistiska och sedan i det 

moderna samhället i efterkrigstiden (Lorentz 2006, s.207). Att ha möjlighet att organisera 

människor är bra. Det är också viktigt att hela tiden ifrågasätta typen av organisering och 

diskursen som format den. 

Sammanfattning 

Folkhögskolan har under sina nästan 150 år existens fyllt många olika behov och speglat 

många olika ideal, inte bara för att de tillhört olika folkrörelser. Diskurserna har också sett 

olika ut kring vad bildning är och kring vad denna bör göra och förmedla, och till vilka den 

bör rikta sig. Ofta har folkbildningens roll till staten och övrigt skolväsende diskuterats. Under 

perioder har den varit tät knuten till staten, men sedan 1991 har folkbildningen varit mer eller 

mindre självstyrande genom Folkbildningsrådet.  

De sista 20 åren har det skett en liknande diskursiv rörelse kring organiseringen av 

folkbildningen, som vi kan se rörande grund- och gymnasieskola. Folkbildningen, och särskilt 

folkhögskolorna, påverkas idag av konkurrens, både mellan folkhögskolorna själva och 

mellan andra och privata utbildningsaktörer. Utgår man från Faircloughs CDA kan man se hur 

den ideologiska diskursen både konstituerar utbildnings- och bildningsdiskurserna samt 

reproduceras i den kontext som ges folkbildningen. Den avreglerade och fria skolmarknaden 

spiller över på folkbildningen. Samtidigt har uppdragskurser och fler samarbeten med till 

exempel myndigheter ökat på speciellt folkhögskolorna.  

Mina slutsatser är, att det går att dra en motsvarande linje i den diskursiva utvecklingen 

rörande folkhögskolorna som går att se inom grund- och gymnasieskolorna. Att vi lever i ett 

mer individualistiskt samhälle idag än för 20 eller 30 år sedan är ett faktum och inte speciellt 

kontroversiellt att påstå. Den diskursiva förändringen för med sig att folkbildningens 

huvudsakliga begrepp, såsom medborgare, demokrati, delaktighet, frihet ges nya 

konnotationer i sin nya diskursiva kontext. De tenderar också att neutraliseras, ”glömmas 

bort” och användas slentrianmässigt och det är mycket i detta jag menar att 

diskursförändringen sker.  Också det att begreppen i låg utsträckning diskuteras, menar jag 
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går att koppla till Norman Faircloughs resonemang kring en diskurs som både konstituerande 

och konstituerad. Den reform som en gång skulle värna folkbildningens särdrag har mer och 

mer låtit dem försvinna. Detta är delvis en följd av en förändring i bildningsdiskursen. Den i 

sin tur påverkas av en mer övergripande diskurs kring samhällsvärde och nytta.  

Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats skrapar bara på ytan av de politiska förändringar som sker. För att kunna 

studera och förstå en diskursförskjutning verkan, måste man först identifiera den. Det har jag 

velat göra här. Det naturliga steget efter det här skulle naturligtvis vara att på plats studera hur 

den förändrade diskursen runt bildning och kunskap påverkar det faktiska arbetet och 

situationen för lärare och elever. Man skulle också kunna titta på eventuellt ändrade 

ägarförhållande (detta är en påtaglig förändring inom grund- och gymnasieskola) och i vilken 

utsträckning privata aktörer på utbildningsmarknaden är involverade i folkbildningen. 

I vissa fall, till exempel rörande i hur stor utsträckning vissa grupper faktiskt deltar i 

folkbildningen och hur representationen ser ut i till exempel olika styrelser, hade studier av 

statistik givit klarare resultat än vad jag här kan presentera. Utvärderingarna, och speciellt inte 

SOU 2012:72, tar inte upp detta. Därför kan man se min studie som en slags förstudie till 

vidare forskning kring detta. Särkilt menar jag då att teorierna kring makt, hegemoni och 

användningen av ett interkulturellt perspektiv jag har presenterat här blir intressanta.  

 

 

Tack till Professor Bernt Gustavsson, Örebro Universitet, för entusiasm, tid och viktiga råd 

och synpunkter.  
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