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Abstract 
Citizen as a pedagogic project 
 
Pedagogic practice often involves preparing the student for different roles 
in society as well as personal development. The aim of the thesis is to in-
vestigate how the concept citizen is understood by single individuals and is 
shaped in pedagogic practice. Its theoretical starting points are taken from 
sociological theories about society and from theories about education. It is 
primarily Jürgen Habermas’ theories about society and communication that 
provide the framework for this investigation and discussion. Even the criti-
cism which Habermas has received is presented and discussed. Society is 
presented as divided in a private and a public sphere where the individual 
fulfils the role as a citizen by acting in the public sphere. Four empirical 
studies are carried out; interviews with single individuals, observations at a 
folk high school, observations in adult education associations and analysis 
of reports from European projects where folk high schools and adult educa-
tion associations participated. The public sphere that is most apparent is an 
every day, local public sphere where single individuals and participants in 
folk high school and adult education associations discuss common matters. 
In the discussion there are few references to public political discussions on 
national or international level. Assuming that citizen is defined broader than 
as a relation between the individual and the state, the study presents and 
discusses a variety of ways to act as a citizen within and outside pedagogic 
practice, and also the obstacles. The thesis provides arguments for a discus-
sion about the concept citizen and citizen action within pedagogic practice. 
There are also arguments for independent citizen actions outside the peda-
gogic context. Thereby the citizen action can be brought back to the peda-
gogic discussion for reflection.  
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Förord 

När ett avhandlingsarbete går mot sitt slut är det lätt att de som sist introdu-
cerades i arbetet kommer i fokus, men allra först gällde det att ansöka till 
forskarutbildning och där gav vännerna Ulla Beijer och Lis-Bodil Karlsson 
god inspiration. Sedan vill jag tacka informanter, personal vid folkhögskola 
och studieförbund samt den referensgrupp som deltog i den forskningsrap-
port som blev en lic. uppsats, Medborgarbildning i lokalsamhället, Mil. Jag 
vill också tacka olika läsare i Sverige och utomlands som läst valda delar av 
den texten och kommenterat. Jag vill särskilt tacka Gunnar Sundgren, pro-
fessor vid Lärarhögskolan i Stockholm, som förutom att handleda också 
påvisade vikten av att delta i akademiska samtal inom och utom Sverige. 
Tack också till Folkbildningsrådet som finansierade forskningsrapporten.  

En av deltagarna i den referensgrupp som fanns för Mil, Lars Arvidson, 
docent i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet och professor emeritus 
från Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt i Trondheim, blev bihand-
ledare i det fortsatta arbetet vilket innebar en värdefull kontinuitet. Sven 
Hartman, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm, blev min handledare. 
Jag vill rikta ett särskilt tack till Sven Hartman för kritisk läsning av text 
och för att jag fick möjlighet att vistas i lärorik forskningsmiljö. För att 
kunna slutföra arbetet var det betydelsefullt att få tillgång till arkivmaterial 
vid Internationella programkontoret i Sverige. 

De olika kapitlen i föreliggande studie har lästs och kommenterats av 
deltagare i Sven Hartmans forskningsgrupp. Särskild läsning har gjorts av 
Sara Irisdotter; Michal Bron, Klas Roth och Petros Gougoulakis utgjorde 
läsgrupp och lämnade värdefulla kommentarer. Marianne Stevendahl och 
Gull-Britt Larsson har gett råd om formalia. I arbetets slutfas tilldelades jag 
forskningsmånader av Lärarhögskolan i Stockholm vilket var betydelsefullt 
för hur forskarutbildningen avslutades. 

Tack till Nita Lorimer och Stefan Olsson som kommenterat abstract och 
tack till övriga vänner och släktingar som upprätthållit kontakt. Ibland blir 
inte saker och ting som man tänkt, men det som blev kan också ha en tjus-
ning.  
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Kapitel 1. Medborgare, ett tilltal för allt fler

1:1 Inledning 
En av avsikterna med att organisera utbildning för flertalet under de senaste 
århundradena var att förbereda barn och vuxna för rollen som medborgare. 
Uppfattningen om vad en medborgare ”är” eller vad ”agera som medborga-
re” kan innebära har skiftat från en tid till en annan. I den mån utbildning 
skall spegla en samtid och, eller förbereda en framtid behöver innehållet i 
pedagogisk verksamhet revideras kontinuerligt. Medborgaren som pedago-
giskt projekt behöver ställas i relation till vilken förståelse och förväntning-
ar som aktörer haft i olika tider och sammanhang.  

Att ha tillgång till utbildning kan ses som en medborgerlig rättighet, men 
kan också ses som en medborgerlig plikt, som en del i ett ansvarstagande. 
Ett annat perspektiv kan vara att medborgaren behöver ha viss gemensam 
kunskap, vissa färdigheter och viss inställning som grund för beslut och 
handlingar. Båda perspektiven synliggörs i de förändringar som genomförts 
under de senaste århundradena. Den formella1 skolan i Sverige, omorgani-
serades parallellt med att icke formell utbildning, såsom folkhögskola och 
studieförbund, etablerades för att sedan omorganiseras.  

Under 1800-talet behövde de kommande och de ”nya” beslutsfattarna, 
det vill säga de som omfattades av den utökade valbarheten och rösträtten, 
utbildas så att de skulle förstå och kunna använda de nya handlingsmöjlig-
heterna, men också uppfatta spelreglerna. Att utbildning och folkbildande 
verksamhet har en roll i förändringsarbete på olika samhällsnivåer och sam-
hällsområden kommer att visa sig under hela 1900-talet och in i nästa sekel.  

Folkhögskolor och studieförbund har visserligen oftast privata huvud-
män, men eftersom statliga bidrag varit omfattande har innehållet i den pe-
dagogiska verksamheten behövt förhålla sig till statliga direktiv. De statliga 
direktiven har varit tydliga. Från det tidiga 1900-talet har ett skäl till sam-
hälleligt stöd till folkbildande verksamheter varit att det pedagogiska inne-

                                              
1 Med formell utbildning avses utbildning som organiseras och bedrivs av stat, kommun 

och där betyg ges, med icke formell utbildning avses utbildning som organiseras av ex-
empelvis folkhögskola, studieförbund eller andra privata utbildningsanordnare och där 
intyg snarare än betyg ges, dessutom finns informellt lärande oberoende av institutioner 
och dokument. För definitioner, se exempelvis Skolverket, Det livslånga och livsvida 
lärandet, 1999 
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hållet skulle stödja medborgerlig bildning, från det senare 1900-talet skulle 
det pedagogiska innehållet stödja demokrati. Det skulle kunna förstås som 
att i ett första skede fanns fokus på medborgare, i ett andra skede fanns fo-
kus på en demokratisk medborgare.  

I denna studie använder jag mig av möjligheten att pröva vad olika fors-
kare skrivit om och hur olika personer uttryckt sin förståelse av medbor-
garbegreppet och vad det innebär att agera som medborgare. Vissa aspekter 
förefaller vara centrala såsom åtskillnad mellan privat och offentlig och det 
individuella och det gemensamma. Med hjälp av dessa begrepp problemati-
serar jag medborgaren i pedagogisk verksamhet, framförallt i folkhögskola 
och studieförbund.  

 
*** 

 
De samhällsförändringar som ägde rum under 1800-talet och det tidiga 
1900-talet utgör grunden för det som kan kallas modernitetens medborgare. 
Micael Björk2 menar att vid sekelskiftet blandades en förnyad rationalitets-
tro och en klassisk skepticism hos samhällsdebattörer och folkbildare i vad 
som kan kallas ”the age of discussion”. I en större debatt om kultur finns 
det enskilda personer som kan symbolisera hur diskussionen fördes. Jag 
låter nu några enskilda personer, Ellen Key och Fridtjuv Berg, symbolisera 
hur en diskussion om utbildning för folket fördes vid sekelskiftet 1800-
1900. 

Ellen Key och Fridtjuv Berg föddes med några års mellanrum, 1849 re-
spektive 1851. Ellen Key var folkbildare och internationellt känd debattör 
och skriftställare och behandlade tidens stora samhällsfrågor, inte minst 
skolfrågor. Fridtjuv Berg var folkskollärare och liberal politiker som fram-
förallt ägnade sitt liv åt att på olika sätt reformera och modernisera folkun-
dervisningen. I sina debattartiklar och böcker återkom de till grundläggande 
frågor i diskussionen om begreppet medborgare såsom frågan om relatio-
nen mellan den enskildes frihet och kollektivet och hur den enskilde och 
kollektivet skall representeras i privat och offentlig sfär i ett samhälle. Båda 
hade också förslag på hur utbildning och folkbildning skulle organiseras för 
att kunskap och värderingar skulle förmedlas.  

Ett exempel på hur både ovanstående frågor och de båda personernas ar-
gument möttes indirekt är den debatt som fördes i tidningen Rösträtt för 

                                              
2 Micael Björk, Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige 

kring sekelskiftet 1900, 2002, s. 49, 68; se även Stephen Toulmin, Cosmopolis.The hid-
den agenda of modernity, 1990/1992 
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kvinnor som utgavs under åren 1912-1919. Som minister3, höll Berg ett 
anförande på ett politiskt möte år 1913 där han uttalade sig om kvinnlig 
rösträtt4. Han stödde i anförandet kvinnlig rösträtt, men menade att kvinnor 
som både vill ha kvinnlig rösträtt och en högerregering befann sig en svår 
situation. Berg fick svar i ett debattinlägg i nämnda tidning. Skribenten 
menade att kvinnorna hade agerat för kvinnlig rösträtt, men de kunde inte 
vika från partilinjen. Olika gruppintressen (kvinnors eller partiets) ställdes 
därmed på sin spets och den kvinnliga debattören vädjade till de enskilda 
kvinnorna förståelse för vilket intresse som vägde tyngst.  

Frågan om hur den enskilde skall förhålla sig till kollektivet återkommer 
också hos Key. Ett sätt att hantera frågan var att bilda ett nytt parti. Till 
skillnad från representanter från Fredrika Bremer-förbundet5, vilka före-
trädde linjen att män och kvinnors egenskaper var allmänmänskliga, mena-
de Key att män och kvinnors egenskaper utgjorde var sin särart6. Det pro-
blem som Key såg var att kvinnorna, men även männen, skulle binda sig 
vid ett parti och ett partiprogram och förlora sin möjlighet till att följa sitt 
eget samvete. Kvinnorna skulle bli en ”skock”7. En lösning var att kvin-
norna skulle skapa ett nytt parti, de oberoendes parti, där både män och 
kvinnor kunde delta. Partiet skulle ha övergripande mål, men val av olika 
medel för att nå målen skulle kunna ge allianser mellan olika partier. Att 
rösta mot partilinjen skulle därmed bli en omöjlighet.  

Även om kvinnorna inte hade rösträtt var de medborgare, med utgångs-
punkt från att medborgare förstås som en individs relation till en stat. Vad 
frågan gällde var alltså varför vissa medborgare hade en annan kombination 
av rättigheter och skyldigheter än andra. När redaktören för tidningen Röst-
rätt för kvinnor bad Key att formulera kvinnornas medborgaransvar skrev 
Key att den första uppgiften var att ”... i varje kommun anordna en sam-
manhängande upplysningsverksamhet bland de politiska analfabeterna.”8 
Kvinnorna skulle samlas i en offentlig lokal och där skulle en fiktiv riksdag 

                                              
3 Berg var ecklesiastikminister åren 1905-1906 och 1911-1914, Nationalencyklopedins 

hemsida 20070625  
4 Fridtjuv Berg, ”Partierna och kvinnorösträtten”, refererad i artikel i tidskriften Rösträtt 

för kvinnor, 1913, s. 5 
5 Fredrika Bremer-förbundet grundades 1884 och verkar för att förbättra kvinnors villkor, 

Nationalencyklopedins hemsida, 20070607  
6 Lars Edgren och Monika Edgren, ”Borgerlighetens århundrade 1809-1914”, i Hans 

Albin Larsson, red, Boken om Sveriges historia, 1999/2000, s. 253 
7 Ellen Key, ”Skola kvinnorna bilda ett nytt parti?”, artikel i tidskriften Rösträtt för kvin-

nor, 1919a, s. 3 
8 Ellen Key, ”Inför medborgaransvaret”, artikel i tidskriften Rösträtt för kvinnor, nr 1, 

årg. 8, 1919b, s. 2 (orden är kursiverade i originalet) 
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och regering skapas för att ge träning9. Key fick uppleva att kvinnorna fick 
rösträtt och därmed att den allmänna rösträtten genomfördes. Hon fick ock-
så uppleva freden efter Första världskriget och dog 1926 innan Andra 
världskriget hann starta. De rollspel som Key föreslog användes på Kvinn-
liga medborgarskolan på Fogelstad. Där arrangerades träning i praktisk 
medborgarkunskap i en miljö som kan ses som mellanting mellan salong 
och offentlighet10. 

Key engagerade sig i de vuxnas folkbildning, men hon menade också att 
barn och ungdomar skulle ha en allmän och gemensam utbildning. Till-
gången till skola räckte dock inte menade Key, även huvudmannaskapet 
måste förändras och folkskolan skulle inte ha någon anknytning till en 
kyrklig församling11. Dessutom behövde både innehåll och metod i under-
visningen förändras. Hon argumenterade för mindre memorering av fakta-
kunskap och föredrog ökad träning av förmågan att se samband mellan or-
sak och verkan och mellan det förflutna och framtiden samt att kunna välja 
och fullfölja mål. Hennes uppfattning var att undervisningen också vädjade 
alltför mycket till förståndet, inte till känsla och fantasi vilket behövdes för 
att kunna engagera sig i ”stora frågor”. Någon bildning, så som Key uppfat-
tade bildningsbegreppet, fick inte barnen i folkskolan12. Hennes vision om 
en folkskola som gav bildning vilket i sin tur ledde till intresse för själv-
bildning i vuxen ålder var inte uppnådd, menade hon.  

I fråga om lika och allmän utbildning för barn och ungdomar arbetade 
Berg främst för att genomföra det han kallade för ”bottenskolan”. Berg ver-
kade i sin roll som lärare och politisk beslutsfattare för att folkskolan, som 
genomfördes 1842, skulle förändras till obligatorisk skola med gemensam 
läroplan. Motiveringen enligt Berg, var att varje persons personlighet skulle 
vara avgörande för om personen skulle studera, inte vilken samhällsgrupp 
personen kom ifrån. Denna personlighetsbildningsprincip, till skillnad mot 
klassbildningsprincip, menade Berg var också individens drivkraft och 

                                              
9 Ellen Key, 1919b, s. 2  
10 Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga medborgarskolan på Fo-

gelstad 1925-35, 1991, s. 180; Lena Eskilsson, ”En arena för möten mellan människor 
och idéer: Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad”, i Erland Mårald och Christer 
Nordlund, red, Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, 2006, s. 
167-182 

11 Ellen Key, ”Klassmärken”, ur Tal till Sveriges ungdom, Stockholm: Fram, 1910, s. 
141; Ellen Key, Folkbildningsarbetet, särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling, 
1906/1914, s. 65  

12 Ellen Key, ”Skolan och bildningen”, 1897, i Lena Hellblom Sjögren, red, Folkskolan 
150 år. Bildning och demokrati. Röster om och från folkskolan 1842-1992, 1992, s. 55, 
61; Key, 1906/1914, s 25-27, 
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samhällets mening13. Dessutom menade Berg att barn har likartade behov i 
yngre år och att deras olikheter inte skall leda till specialisering förrän i 
senare åldrar14.  

Berg hade samhällsvisioner för det nya seklet där han menade att skolan 
skulle få nya uppgifter. Det nya seklet skulle bli den allmänna industrialis-
mens århundrade, den allmänna värnpliktens århundrade, den allmänna 
rösträttens och demokratins århundrade och den allmänna tros- och tanke-
frihetens århundrade15. I denna samhällsvision blev begreppet ”allmänt” 
centralt vilket återspeglar Bergs syn på den enskildes relation till olika kol-
lektiv, men också till nationen. Ingen åtskillnad skulle göras mellan grupper 
och det fanns gemensamma nationella frågor. 

Berg fick vara med om att 1800-talets ståndsriksdag i Sverige ersattes 
med en tvåkammarriksdag (1867), att rösträtten utökades och att parlamen-
tarismen successivt infördes16. Berg dog 1916, mitt under Första världskri-
get. Den bottenskola Berg önskade genomföra tog ytterligare decennier att 
genomföra och var inte etablerad förrän den allmänna grundskola infördes 
år 1962 i Sverige.  

Både Key och Berg levde under det sena 1800-talet med dess intensiva 
debatt om hur en gammal ordning skulle bytas mot en ny och hur olika 
samhällsgrupper skulle förberedas inför ändringen. De trädde båda fram ur 
det privata för att delta i offentliga debatter och publicerade sina argument. 
De menade båda att barn och ungdomar skulle gå i en allmän och lika sko-
la, men Key hade tydligare uttalade anspråk på individualisering och Berg 
hade tydligare uttalade anspråk på det allmänna. För Berg fanns inget alter-
nativ till bottenskolan, medan Key kunde tänka sig andra skolformer. De 
hade båda samma engagemang för alla medborgares utbildning och bild-
ning, för den breda massan. Inom massan skulle den enskilde individen 
kunna träda fram och utvecklas i enlighet med sin begåvning utan att den 
formella skolan skulle lägga hinder i vägen. 

Exemplen Ellen Key och Fridtjuv Berg visar hur idén om pedagogisk 
verksamhet för medborgare växer fram i slutet på 1800-talet på tröskeln till 
det moderna (samhället). Detta medborgarprojekt gäller såväl den obligato-
riska folkskolan som den fria folkbildningen. Det innebar att man lämnade 

                                              
13 Fridtjuv Berg, Folkskolan såsom bottenskola. Ett inlägg i en vigtig samhällsfråga, 

1883 
14 Berg, 1883  
15 Fridtjuv Berg, ”Svensk folkskola i tjugonde seklets begynnelse”, i Svensk läraretid-

ning 1882-1932, (22:27), 1903, s. 485-488 
16 Arne Halvarson, Kjell Lundmark och Ulf Staberg, Sveriges statsskick, 1995/2000, s. 2-

5; Niklas Stenås, ”Demokratins vedersakare?” i Christer Jönsson, red, Rösträtten 80 år, 
2001, s. 57 
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ett äldre förmodernt medborgarprojekt knutet till kyrkoförsamling och den 
enskildes trosutveckling. Kapitlet fortsätter med att kortfattat presentera 
förändringar inom utbildningssystem och folkbildning i Sverige, från 1800-
talet till 2000-talets början.  

1:2 En alltmer omfattande pedagogisk verksamhet 
1842 års folkskolestadga – kommunalt och visst statligt stöd till folkbild-
ning – fostran för kyrkoförsamling och samhälle 
Det utbildningsväsende som fanns i Sverige från medeltiden till mitten av 
1800-talet organiserades av den kyrkliga församlingen samt föräldrar, hus-
bönder, arbetsgivare eller socknens (kommunens) fattigvård17. I mitten av 
1800-talet genomfördes dock ett antal genomgripande förändringar. För-
ändringarna omfattade ansvarsfrågan mellan kommun och stat, organisation 
av utbildning på grundläggande nivå och frågan om rätt eller plikt att gå i 
skola. Även innehållet i undervisningen, vad som skulle läras, förändrades. 
De förändrade handlingsmöjligheterna för medborgarna genom parlamenta-
rismens införande skulle förberedas och förankras hos medborgarna. Både 
kropp (där kollektiv gymnastik bidrog18) och själ skulle formas för att få 
medborgare som skulle bygga och försvara nationen.  

En ritual fanns sedan 1811 som kunde uppfattas som slutligt mandat för 
vuxenblivande, konfirmationen19. Nu skulle denna ritual kompletteras så 
att barnen skulle förberedas för olika roller såsom medlem i församlingen, 
undersåte, medborgare och lönearbetare, men framför allt inför vuxenlivet. 
Det fanns alltså olika skäl till att folkskolan infördes under 1800-talet. 

Kommunerna på landsbygden respektive församlingar i städer blev i och 
med 1842 års folkskolestadga ansvariga för att organisera undervisning 20. 
Kommunala småskolor organiserades med tiden för de barn som inte kunde 

                                              
17 Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk 

folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860, 1992, s. 154 
18 Jan Lindroth, Ling – från storhet till upplösning. Studier i svensk gymnastikhistoria 

1800-1950, 2004, s. 12, 40, 42, 290-293 
19 Sven Hartman, ”Att styra det fastlagda. Om förändringströghet och utveckling i den 

tidiga folkskollärarutbildningen” i Sven Hellström, red, Lära in lära ut. Lärarutbild-
ningen i Linköping 150 år, 1993, s. 18; se även Sven Hartman och Sven Milton, ”Se-
minaristerna”, i Sven Hellström, red, Lära in lära ut. Lärarutbildningen i Linköping 
150 år, 1993, s. 62; se även Egil Johansson, ”Folkundervisningen före folkskolan”, i 
Gunnar Richardson, red, Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s. 
17 

20 Successivt sker en förändring så att det blir en skillnad mellan olika direktiv. Dels 
skrivs direktiv för organisation av utbildningsväsendet, stadgor och lagar, och dels di-
rektiv för innehållet i undervisningen, normalplan/undervisningsplan/läroplan. Ibland 
är gränsen mellan direktivens art svår att tydliggöra eftersom organisation påverkar in-
nehåll och vice versa. 
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läsa och folkskola organiserades för de äldre. Kommunens verksamhet blev 
kontrollerad av en nationell representant när statens folkskoleinspektion 
inrättas 1861. Den åtskillnad som vi idag gör mellan en borgerlig kommun 
och en kyrklig församling fanns inte under 1800-talet utan kommunernas 
relation till församling tog sig uttryck i exempelvis i 1862 års kommunallag 
som angav att frågor gällande folkskola skulle behandlas av kyrkostäm-
man21.  

Det fanns dock ingen skyldighet att förflytta sig till en skollokal för bar-
nen. Istället hade föräldrar och husbönder skyldighet att se till att barnen 
fick vissa kunskaper och färdigheter. År 1881 kom lagstiftning mot barnar-
bete och först år 1882 kom skolplikt för barn mellan 7-14 år. Samma år 
kom en ny folkskolestadga och ytterligare en ny stadga kom 189722. Suc-
cessivt ersattes föräldrars och husbönders undervisningsplikt med den all-
männa skolplikten. Då förändrades också undervisningens karaktär från att 
ha varit en fostran för undersåtar till att alltmer bli en medborgarutbildning.  

Innehållet i undervisningen styrdes dels av vad lärarna hade för kunskap, 
dels av vad som behövdes för kunskaper inför vuxenlivet. Innan de statliga 
planerna fastställdes antog varje kommun sin undervisningsplan. Vad de 
blivande vuxna behövde formulerades så småningom i normalplaner för 
folkskolan vilka antogs av riksdagen 1878, 1889 och 1900. För att uppnå 
syftet i planerna skrevs också läromedel. Det statliga initiativet till Läsebok 
för folkskolan som kom 1868 kan ses som en norm för hur vardagen kan 
eller ska vara23. Aktiva lärare, såsom den tidigare nämnde Fridtjuv Berg, 
skrev också läromedel. Den lärobokskommitté som inrättas 1884 visade att 
det fanns en medvetenhet om att läromedlen var centrala24.  

Det formella lärandet kompletterades med ett icke formellt inom folk-
högskola och studieförbund och ett informellt, självstudier, inom exempel-
vis museer. De första offentliga samlingarna, museerna, etablerades i slutet 
på 1800-talet både nationellt och regionalt, samtidigt som nationalismen 
växte sig stark25. Kungliga samlingar av konst överfördes till allmän ägo 
och 1866 fick museet namnet Nationalmuseum26. Det första offentliga lå-
                                              
21 Petterson, 1992, s. 64 
22 Gunnar Richardson, red, Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992b, 

s. 78, Bilaga 1, s. 237 
23 Tomas Englund, ”Tidsanda och skolkunskap”, i Gunnar Richardson, red, Ett folk bör-

jar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s. 94 
24 Granskning av läromedel varade mellan 1887 och till 1991 när Statens institut för lä-

romedel upphörde som självständig myndighet, Anne-Charlotte Melin, ”Från ABC till 
ADB – om skolornas utrustning och läromedel”, i Gunnar Richardson, red, Ett folk bör-
jar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s. 69 

25 Kerstin Arcadius, Museum på svenska, 1997 
26 Nationalmuseums hemsida, 20070427 
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nebiblioteket etablerades i mitten av 1700-talet. Parallellt med privatbiblio-
tek utvecklades under 1900-talet kommunala bibliotek, föreningsbibliotek 
och studiecirkelbibliotek27. Under 1800-talet och senare under 1900-talet 
etablerades också läse- och biblioteksföreningar som bland annat organise-
rade föreläsningar28. Visserligen hade Kungliga biblioteket etablerats som 
svenskt nationalbibliotek 1661, men begränsat utlån tilläts först 1863. År 
1878 fick allmänheten tillträde med hänvisning till att biblioteket skulle 
delta i medborgarbildning29. 

Folkhögskolorna etablerades från slutet av 1800-talet ur ett behov från 
landsbygdens befolkning att öka sin kunskap om lokal förvaltning30 och 
nya tekniker inom jordbruket. År 1868 etablerades de tre första folkhögsko-
lorna i Skåne och i Östergötland31. Dessa tre hade startat genom enskilda 
initiativ, men snart tog också de kommunala landstingen, som bildades 
1862, initiativ till folkhögskolor32. De olika sociala rörelser som växte fram 
under 1800-talet såsom frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrö-
relsen etablerade, eller hade nära relation till, folkhögskolor som grundades 
senare.  

Under det tidiga 1900-talet utökades skolformerna och småskola och 
folkskola kompletterades med realskola år 1909. Den skolplikt som inför-
des under 1800-talets senare del förstärktes 1912 när folkskolans lärokurs 
krävdes för att kunna söka arbete. För de barn och ungdomar som skulle 
fortsätta att studera fanns statliga läroverk där de kunde börja redan i yngre 
åldrar. Det innebar att det växte fram ett parallellskolesystem med kommu-
nal folkskola och statliga läroverk33.  

För vuxna, men även för yngre åldrar, fortsatte folkbildande verksamhe-
ter. Ur 1800-talets föreläsningsföreningar och 1900-talets litteraturcirklar 
växte studieförbund fram34. Bibliotek fick statsbidrag 191235 och samtidigt 

                                              
27 Joacim Hansson, Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, 2005, s. 

19; Nationalencyklopedins hemsida, 20061210 
28 Björn Olsson, Den bildade borgaren. Bildningssträvanden och folkbildning i en norr-

ländsk småstad, 1994 
29 Kungliga bibliotekets hemsida 20070427 
30 1866 ändrades riksdagsordningen och riksdagen fick två kamrar. Valet till kamrarna 

möjliggjorde ökad representation för personer utanför stånden adel och präster, Halvar-
son, Lundmark och Staberg, 1995/2000, s. 2  

31 Richardson, 1992b, bilaga 1 s. 236; Eric Tengberg, ”Folkhögskolans uppkomst”, i 
Svensk folkhögskola 100 år, 1967, s. 101, 112 och 117  

32 Tengberg, 1997, s. 118 
33 Richardson, 1992a, ”En gemensam barndomsskola” i Gunnar Richardson, red, Ett folk 

börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992 s. 78; Richardson, 1992b, bilaga 1, s. 237 
34 Lars Arvidson, Cirklar i rörelse, 1996 
35 SFS 1912:229 Kungliga Maj:ts nådiga kungörelse angående understödjande av folk-

biblioteksväsendet, avdelning B, notera gärna att det är Fridtjuv Berg som skrivit under 
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gavs möjlighet att riksförbund med visst antal medlemmar som ägnade sig 
åt studiecirkel- och biblioteksverksamhet att få bidrag om de använde med-
len för att köpa böcker från kataloger som gavs ut av statsunderstödd för-
medlingsanstalt. Därmed fanns förutsättningar för att studieförbund kunde 
bildas. Arbetarnas bildningsförbund, som startade 1912, blev det första stu-
dieförbundet. De första studiecirklarna hade alltså sitt ursprung i läsning 
och diskussion av det lästa och när ABF bildades fanns förhoppning om ett 
gemensamt forum för arbetarklassens kulturella strävanden36. En viss dis-
kussion förefaller ha funnits om hur relationen mellan det talade och det 
skrivna ordet skulle förmedlas till medborgarna. Det behövdes folkbildande 
verksamhet för att medborgarna skulle lära sig läsa på ”rätt sätt”, välja rätt 
bok, läsa långsamt, eftertänksamt och sedan diskutera det lästa37. 

 
1919 års undervisningsplan, 1962 års läroplan – kommunalt och statligt 
stöd till folkbildning – medborgarna skall bli demokratiska  
Några år in på 1900-talet var det inrikes oroligheter med strejker och 1914 
bröt Första världskriget ut. Normalplanen från 1900 byttes ut mot 1919 års 
undervisningsplan, nästa undervisningsplan kom 1955. 1919 års undervis-
ningsplan medförde väsentliga förändringar i innehållet i undervisningen. 
Kristendomen försvagade sin ställning gentemot andra ämnen. Martin Lut-
hers Den lilla katekesen togs bort som centralt läromedel. Istället fick äm-
net historia ett ökat timantal, ämnet hembygdskunskap fördes in och upp-
gifter i exempelvis räkning skulle grundas på exempel från vardagen. Syftet 
med att utöka historia och att föra in hembygdskunskap var att barnen skul-
le tränas för att vara och agera som medborgare. Skälet till att färdighets-
träningen skulle utgå från vardagen var att verksamheten i skolan skulle ha 
en tydligare relation till verksamheten utanför skolan. Formuleringarna i 
undervisningsplanerna innehöll begreppet medborgare och det angavs att 
medborgare skulle undervisas om rättighet och skyldigheter38. Målet med 
folkskolan angavs vara medborgarfostran39.  

En ny folkskolestadga kom 192140. 7-årig skolplikt infördes 1936. Med-
borgarkunskap infördes som både självständigt ämne och tillhörigt historie-

                                                                                                                            
som representant för Ecklesiastikdepartementet; Lars Arvidson, Folkbildning i rörelse, 
Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 
1900-talet – en jämförelse, 1985, s. 10 

36 Lars Arvidson, Insikter och åsikter. Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdis-
kussion, 2007, s. 63, 123 

37 Micael Björk, 2002, s. 143f, 159-160 
38 Englund, 1992, s. 101 
39 Åke Isling, ”Arbetsformer och arbetssätt”, i Gunnar Richardson, red, Ett folk börjar 

skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s. 124 
40 Richardson, 1992b, bilaga 1, s. 238 
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ämnet41. Efter Andra världskrigets uppstod diskussioner om hur politiska 
ideologier skulle behandlas i folkskola och läroverk. Under 1940-talet till-
sattes två olika utredningar, 1940 års skolutredning och 1946 års skolkom-
mission42. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal hade frågan ställts hur folk-
skolan skulle behandla det protestantiska arvet och nationalism. Efter 
Andra världskriget ställdes istället bland annat två andra frågor, nämligen 
hur demokrati och vetenskaplig förhållningssätt skulle kunna föras in i ut-
bildningen43. 1946 års skolkommission menade att den viktigaste av sko-
lans uppgifter var personlighetsdaning och med det menades fostran till 
demokratiska människor44. Ett sätt att beskriva förändringen är att, som 
Ylva Boman gör, formulera att en förändring sker från ett kollektivistiskt 
till ett mer individualistiskt personlighetsbegrepp45. 

Visserligen fanns en försöksform, enhetsskola, men det dröjde till 1962 
innan riksdagen fattade beslut om 9-årig skolplikt och en enhetlig och all-
män grundskola. Samtidigt ändras begreppet undervisningsplan till läro-
plan. Den första läroplanen för grundskolan kom 1962 och följdes av läro-
plan för grundskolan 1969 och därefter av läroplan för grundskolan 1980. 
Medborgarkunskap som funnits som självständigt ämne och inom ämnet 
historia blev ämnet samhällskunskap år 196546.  

En grundläggande utbildning för medborgaren föreföll vara genomförd 
på 1960-talet. Det var dock främst tillgängligheten som var säkrad för en 
viss åldergrupp. Innehållet förändrades kontinuerligt. När det gäller till-
gänglighet riktades intresset nu mot de yngre barnen som skulle erbjudas 
förskola. Under 1800-talet förändrades relationen privat och offentlig ge-
nom att undervisningen för de yngre barnen flyttades till en offentlig skola. 
Denna trend med att förflytta barnen till offentligheten fortsatte under 
1970-talet då de ännu yngre barnen erbjöds förskola. Precis som kommu-
nerna hade ålagts att organisera folkskola under mitten av 1800-talet ålades 
de att anordna förskola. Lag om allmän förskola infördes år 197547. Varken 
läroplikt eller skolplikt blev dock aktuell för de yngre barnen.  

                                              
41 Agneta Bronäs, Demokratins ansikte. En jämförande studie av tyska och svenska sam-

hällskunskapsböcker för gymnasiet, 2000, s. 9, s. 278 
42 Sixten Marklund, ”Från parallellskolesystem till enhetsskola”, Gunnar Richardson, 

red, Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s. 219 f samt bilaga 1 
s. 239 

43 Englund, 1992, s. 105; Tomas Englund, Curriculum as a Political problem. Changing 
Educational Conceptions, with Special Reference to Citizenship Education, 1986, s. 25 

44 Marklund, 1992, s. 221 
45 Ylva Boman, Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor, 

2002, s. 230 
46 Bronäs, 2000, s. 278 
47 Richardson, 1992b, bilaga 1, s. 240 
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Tillgänglighetsfrågan fortsatte alltså att vara en fråga för yngre och äldre 
åldersgrupper. Dessutom fanns fortfarande olika uppfattningar om alla 
skulle studera samma innehåll i skolan. Delvis hanterades denna olikhet 
genom att eleverna fick möjlighet till olika val i grundskolan48. Ansvarsfrå-
gan mellan stat och kommun visade sig inte vara färdigdiskuterad. Genom 
ett nytt statsbidragssystem under 1970-talet började kommunerna att återfå 
ansvar för skolutveckling49.  

I och med att det tvåparallelliga systemet med en kortare och en längre 
utbildning före gymnasiet avslutades på 1960-talet förändrades också gym-
nasieskolan. Gymnasieskola och högskola förändrade sina inträdesregler. 
Dessutom finansierade staten alltfler platser inom gymnasieskola och hög-
skola. Både ökat antal platser och ändrade inträdesregler innebar ökad till-
gänglighet.  

Folkbildande verksamhet och dess roll utreddes av flera kommittéer50. 
För vuxna som önskade fortbildning anordnades kvällsgymnasium under 
1950-talet av studieförbunden Kursverksamheten (nuvarande Folkuniversi-
tet), Medborgarskolan och Tjänstemännens bildningsverksamhet (ombildat 
och ingår i nuvarande Sensus) och ett antal kommuner. 1956 inrättades ett 
statligt läroverk för vuxna med nationell rekrytering där viss del av under-
visningen genomfördes per korrespondens51. Successivt övertogs de vuxnas 
fortbildning av kommuner. För de vuxna som inte hade grundskolenivå 
etablerades kommunal grundskoleutbildning för vuxna, Grundvux, och för 
dem som inte hade gymnasienivå etablerades kommunal vuxenutbildning, 
Komvux år 196752.  

Under 1900-talet fick föreläsningsföreningarna, som startade under 
1800-talet, konkurrens då radion började sina sändningar 1923 med före-
drag53. Även universiteten bidrog med vuxenutbildning när den så kallade 

                                              
48 Boman, 2002, s. 269, 273 
49 Marklund, 1992, s. 229 
50 SOU 1924:5, Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga 

folkbildningsarbetet: överarbetning av ett den 25 maj 1923 av Folkbildningssakkunniga 
avlämnat utlåtande; SOU 1946:68, Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, betän-
kande från 1944 års folkbildningsutredning; SOU 1961:44, Folkbildningsarbete och 
ungdomsverksamhet: överväganden och förslag/ av 1960 års folkbildningsutredning; 
SOU 1979:85, Folkbildning för 80-talet, betänkande av 1975 års folkbildningsutred-
ning  

51 Robert Höghielm, Undervisning i komvux: ideal och verklighet i grundskolekurser, 
1985, s. 47 

52 Höghielm, 1985, s. 40-43, 62; Robert Höghielm, ”Komvux särart och pedagogiska 
utgångspunkter”, i Vuxenpedagogik i teori och praktik. Kunskapslyftet i fokus, 1997, s. 
375-390; Kjell Rubensson, ”Studieförbundens roll i vuxenutbildningen”, i Tre rappor-
ter om studiecirklar, 1996 s. 11 

53 Karin Nordberg, Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950, 1998 
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Kursverksamheten startade vid Stockholms högskola 1933, Uppsala uni-
versitet 1934, Göteborgs universitet 1941, Lunds universitet 1942 och 
Umeå universitet 1970 vilka senare tillsammans med Folkuniversitetsföre-
ningen ombildades till studieförbundet Folkuniversitetet54. Från 1947 fick 
studieförbunden statliga bidrag till verksamheten55. Folkhögskolorna fort-
satte sin verksamhet och utökade sitt antal. Press och radio kompletterades 
år 1956 då televisionen startade sina utsändningar56. Under 1900-talet eta-
blerades alltfler studieförbund. Folkhögskolor och studieförbund vände sig 
främst till ungdomar och vuxna, men under senare delen av 1900-talet bör-
jade också studieförbunden vända sig till barn. 

Inom folkhögskola och studieförbund genomfördes en verksamhet som 
kan betraktas på olika sätt. Bernt Gustavsson fann att den tidiga arbetarrö-
relsen omfattade de tre idealen medborgarbildning, självbildning och per-
sonlighetsbildande ideal57. Dessa ideal kan jämföras med att de första folk-
högskolorna också hade yrkesutbildning. 

Folkhögskolor och studieförbund styrdes inte av någon kommunal eller 
statliga läroplan, de formulerade sin egen plan. Varje folkhögskola hade en 
egen styrelse. Planerna anpassades till de behov som de studerande hade 
och till villkoren för statsbidrag. En viss del av folkhögskolornas verksam-
het vände sig till ungdomar och vuxna som ville komplettera sin utbildning 
på grundskole- eller gymnasienivå. Det statliga stöd som folkhögskolor fick 
grundades på att en så kallad allmän linje skulle erbjudas och att verksam-
heten syftade till att enskilda personer skall kunna öka sin förmåga att delta 
i samhällslivet. Folkhögskolans uppgift var att främja allmän medborgerlig 
bildning58. Viss utbildningsplanering och läromedel behövde vara jämför-
bara med formell skola eftersom de studerande skulle kunna söka till fort-
satta studier. Läsårets indelning påminde också om den formella skolans 
verksamhetstider. Det innebar att de förändringar som genomfördes inom 
formella skolan också till viss del påverkade planeringen inom folkhögsko-
lan.  

                                              
54 Torsten Husén, ”Universitetsanknuten vuxenundervisning i Storbritannien, Förenta 

Staterna och Skandinavien”, Ifrån livsfas till livsform. Nordisk antologi om vuxenpeda-
gogik och vuxenutbildning, 1995, s. 35 

55 Höghielm, 1985, s. 37 
56 Rune Sjödén, Sveriges första TV-val. En studie i radions och televisionens roll som 

propagandamedier under 1960 års valkampanj, 1962, s. 1; Henrik Örnebring, TV-
parlamentet. Debattprogram i svensk TV 1956-1996, 2001, s. 5 

57 Bernt Gustavsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-
1930, 1991, s. 64-65  

58 SFS 1919:864-866 Kungl. Maj:ts stadga för statsunderstödda folkhögskolor; SFS 
1977:551 Folkhögskoleförordning, 2 a § 
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Studieförbunden hade inte någon liknande relation till formella skolan. 
Inom Studieförbundens studiecirklar träffades en grupp, ofta kvällstid, åter-
kommande under en period. Ämnesinnehållet kunde skifta. Det statliga 
stöd som studieförbunden fick grundades dock även det på att verksamhe-
ten skulle syfta till att enskilda personer skulle kunna öka sin förmåga att 
delta i samhällslivet.  

Inom bestämmelserna för statsbidrag ingick att folkhögskolor och stu-
dieförbund hade ett uppdrag från staten, att främja medborgerlig bildning59. 
Precis som inom formella skolan föreföll två frågor vara aktuella inom 
folkbildande verksamhet, nämligen hur demokrati och vetenskaplig för-
hållningssätt skulle kunna föras in i den pedagogiska verksamheten60. 
 
Läroplan for obligatoriska skolan, frivilliga skolan och högre utbildning-
mindre kommunalt, men fortsatt statligt stöd till folkbildning – en europeisk 
medborgare i livslångt lärande 
Organisationsförändringar under andra halvan av 1900-talet medförde att 
kommunala grundskolor och gymnasieskolor kompletterades med alltfler 
privata skolor. Dessutom förändras ansvarsförhållandet mellan stat och 
kommun. Staten som tog alltfler initiativ under första delen av 1900-talet 
inom formell utbildning lämnade under 1990-talet tillbaka ansvaret för lä-
rar- och skolledartjänster till kommunerna61. Lärare i grundskola och gym-
nasieskola som hade staten som arbetsgivare fick 1990 kommunen som 
arbetsgivare62. Den statliga kontrollen av läromedel som fanns sedan 1800-
talet avslutades 1991. Läroplan för grundskola (Lpo94) och gymnasium 
(Lpf94) antogs 1994, något senare kompletterades läroplanen för grundsko-
lan med en läroplan för förskola (Lpfö98).  

Den offentliga sfären synliggjordes när de yngre barnen allt oftare deltog 
i utbildning. Den privata sfären återkom dock i en annan form, alltfler sko-
lor fick privata huvudmän under 1990-talet. En indelning i en privat och en 
offentlig sfär kan dock vara svår upprätthålla menar Boman eftersom sko-
lan mer och mer kunde betraktas som en del av ett familjepolitiskt pro-
jekt63. Under cirka 150 år försköts därmed ansvaret för den grundläggande 
utbildningen från lokal till nationell nivå och sedan åter till lokal nivå. 
Dessutom skedde en förskjutning mellan det privata och det offentliga. 
Fortfarande fanns barnen och ungdomarna i en offentlighet i skolan, men 

                                              
59 SFS 1977:551, Folkhögskoleförordning, 2a § 
60 Arvidson, 2007, s. 111-112 
61 Richardson, bilaga 1, 1992b, s. 240 
62 Richardson, bilaga 1, 1992b, s. 240 
63 Boman, 2002, s. 311 
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allt oftare var organisatörerna privata. Genom förändringar i reglerna för 
statsbidrag kunde privata huvudmän såsom företag, stiftelser och koopera-
tiv starta skolor. Den enhetlighet i tillgänglighet och innehåll som varit mål 
under cirka 30 år (1950-1980) var delvis uppnådd, delvis inte längre aktu-
ell. Istället eftersträvades variation och profilering.  

Under senare delen av 1900-talet blev demokratiska värderingar formu-
lerade som en värdegrund. Dessutom började kunskap och färdighet, såsom 
i och om demokrati, allt oftare uttryckas som förväntan på kommunikativ 
förmåga i form av deliberation64.  

I slutet av 1900-talet var gymnasieskolan utbyggd för att kunna erbjuda 
utbildning åt samtliga ungdomar i den aktuella åldersgruppen, men gymna-
sieskolan var fortfarande frivillig. De blivande eleverna valde själva vilket 
program de ville delta i, men gjorde också kursval inom programmet. Gym-
nasieskolan hade så kallade kärnämnen som skulle studeras av alla elever, 
men den utbildning som erbjöds hade en uppdelning i studieförberedande 
och yrkesförberedande program. I de yrkesinriktade programmen skulle 
karaktärsämnen bidra till en yrkesidentitet hos eleverna. Eleverna kunde 
välja personliga utbildningsvägar genom sina valhandlingar, men kärnäm-
nena var en gemensam grund. Stefan Lund menar att en avsedd gemensam 
grund aldrig etablerades i praktiken eftersom studie- och yrkesförberedande 
kurser inom exempelvis svenska fick olika utformning. Därmed differentie-
rades inte bara eleverna i fråga om studier och yrken utan de fick också oli-
ka möjlighet till medborgarbildning65.  

När kurserna inte utformades på likartat sätt organiserade också persona-
len olika läromiljöer inom den pedagogiska verksamheten. Lena Carlsson66 
menar att lärare, åtminstone i diskussioner, beskriver elever som aktörer i 
ett offentligt rum på olika sätt. De lärare som tillhörde en kommunikativ 
och en marknadsorienterad näringslivsinriktad diskurs förväntade sig att 
eleverna skulle ha en aktivitet som medborgare, lärare inom en marknads-
orienterad arbetslivsorienterad, en konserverande och en beskyddande dis-
kurs förväntade sig en något lägre aktivitet av eleverna som medborgare.  

                                              
64 Boman, 2002; Lena Fritzén, Den pedagogiska praktikens janusansikte. Om det kom-

munikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser, 1998; Tomas Englund, 
Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättning-
ar, 2000; Klas Roth, Democracy, education and citizenship: towards a theory on the 
education of deliberative democratic citizens, 2000 

65 Stefan Lund, Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildning-
ens integrations- och differentieringsprocesser, 2006, s. 12, 72, 75, 198 

66 Lena Carlsson, Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan – diskursi-
va konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare, 2006, s. 11f, 135-136, 
143 
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Antalet utbildningsplatser inom högre studier ökade och gav ungdomar 
och vuxna ökat tillträde till utbildning. Högskolan skulle ”främja en bred-
dad rekrytering”67 vilket innebär att alltfler personer skulle erbjudas utbild-
ningsplats vid högskolan. 1995 accepterades Sverige som medlem i Euro-
peiska gemenskaperna, EU. Medlemskapet påverkade framför allt den hög-
re utbildningen eftersom främst ungdomar och vuxna flyttar mellan lä-
rosäten. Inom EU startade ett förändringsarbete för att göra utbildningssy-
stemen jämförbara mellan olika länder genom den så kallade Bolognapro-
cessen. Med hjälp av Bolognaprocessen skulle det europeiska högskolesy-
stemet organiseras i ett europeiskt högre utbildningsområde där ett ökat 
samarbete skulle ske vid utbildningsplanering, ett jämförbart betygssystem 
skulle införas, examina skulle erkännas mellan länder och utbildningen 
skulle delas in i grundläggande utbildning, avancerad utbildning och dok-
torsstudier68.  

Folkbildande verksamhet fortsatte att utvärderas genom statliga utvärde-
ringar69. 1991 lade regeringen en proposition70 där riksdagen inte längre 
skulle ange statliga regler utan övergripande mål för statsbidrag medan 
folkbildningen skulle ange målen för verksamheten. Den tidigare uppdel-
ningen av statsbidrag till folkhögskola och studieförbund slogs samman 
och direktiv gavs för att skapa en fördelningsorganisation (Folkbildnings-
rådet71). Målet med statsbidrag till folkbildningen angavs i propositionen 
vara stöd till verksamhet som syftar till att göra det möjligt för människor 
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsut-
vecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Den priori-
terade verksamhet var att utjämna utbildningsklyftor och bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället. Målgrupperna som skulle prioriteras var de 
som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade; invandrare 
och studerande med funktionshinder nämndes särskilt. Det angavs också att 
form och arbetssätt skulle skilja sig från offentliga skolväsendet och hög-
skolan. Den statliga reglering som funnits för tjänster för lärare och rektor 
vid folkhögskola upphörde. Under senare delen av 1900-talet och början av 
                                              
67 Prop. 2001/02:15, Den öppna högskolan, s. 1 
68 Prop. 2004/05:162, Ny värld, ny högskola 
69 SOU 1990:65, Folkhögskolan i framtidsperspektiv, betänkande från Folkhögskole-

kommittén 
70 Prop. 1990/91:82, Om folkbildning 
71 Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre organisationer som medlemmar: 

Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet och Rörelsefolkhögskolornas intresse-
organisation (RIO). Folkbildningsrådet har av staten anförtrotts att fördela statsbidrag 
till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, att följa upp och utvärdera 
verksamheten, att lämna budgetunderlag och årsredovisningar, Folkbildningsrådets 
hemsida, 20070611 

http://www.studieforbunden.nu/
http://www.lf.se/
http://www.folkbildning.net/%7Erios.hemsida/
http://www.folkbildning.net/%7Erios.hemsida/
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2000-talet omorganiserades alltså vissa folkbildande verksamheter. Folk-
högskolor och studieförbund bildade Folkbildningsrådet för att skapa reg-
ler och fördela de statliga bidragen till folkbildande verksamhet. Rådet fick 
också vissa myndighetsuppgifter72. 

Alltfler folkhögskolor kompletterade sina internat (där de studerande 
bor) med externat, så kallad dagfolkhögskola. Dessa startade ofta i stads-
miljö. Utvärderingen av folkbildning från 199673 behandlade främst studie-
cirklar, men även folkhögskolor. Folkhögskolorna som tidigare haft allmän 
medborgerlig bildning som en av grunderna för statsbidrag fick en annan 
formulering att utgå ifrån vad gäller medborgaren: att stärka och utveckla 
demokratin74. Utvärderaren konstaterade att folkbildningen väl motsvarar 
vad staten kan förvänta sig. En notering görs om att arbetslösa behöver till-
komma som målgrupp. Dessutom behövde studieförbunden se över vissa 
hantverkscirklar och markera sin ideologiska profil. Folkhögskolorna be-
hövde också öka de studerandes möjlighet till inflytande. Den följande re-
geringspropositionen75 fullföljde principen att ange mål för statsbidrag, 
medan studieförbund och folkhögskolor själva lade målen för verksamhe-
ten. I propositionen angavs nu utvecklingsområden såsom kultur, allmän 
kompetenshöjning, ett ekologiskt hållbart samhälle och att naturvetenskap 
och teknik bör uppmärksammas. Ett nytt syfte tillkom, att verksamheten 
skulle stärka och utveckla demokrati, ett annat nytt syfte var att olika 
aspekter av kultur skulle synliggöras. En ny målgrupp tillkom: arbetslösa. 
Folkhögskolorna som tidigare haft allmän medborgerlig bildning som en av 
grunderna för statsbidrag fick alltså en annan formulering att utgå ifrån vad 
gäller medborgaren: att stärka och utveckla demokratin76. 

Utvärderingen av folkbildning från 200477 konstaterade att verksamhe-
ten bidrog till ett demokratiskt samhälle utifrån den stora bredd av stude-
rande som nåddes, däremot efterfrågades större synlighet i en lokal offent-
lighet och stöd till offentligt agerande. Den följande regeringspropositio-

                                              
72 Rubensson, 1996, s. 12; Lena Lindgren, ”Folkbildningsrådet i ”myndighets ställe” i 

Folkbildningens institutioner, 1996 
73 SOU 1996:159, Folkbildning – en utvärdering, slutbetänkande av utredningen för 

statlig utvärdering av folkbildningen (SUFO 96) 
74 SFS 1991:977, Förordning om statsbidrag till folkbildningen; SFS 1998:973 Förord-

ning om förändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen 
75 Prop. 1997/98:115, Folkbildning 
76 SFS 1991:977, Förordning om statsbidrag till folkbildningen; SFS 1998:973 Förord-

ning om förändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen 
77 SOU 2004:30 Folkbildning i brytningstid, slutbetänkande av utredningen för statens 

utvärdering av folkbildningen 2004, (SUFO 04), 2004, s. 18-19 
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nen78 föreslog fortsatt statligt bidrag med hänvisning till att syftet med 
statsbidraget väsentligen uppnåtts. Det tidigare angivna syftet justerades 
något och inga målgrupper angavs. Istället angavs sju verksamhetsområ-
den79. Ett verksamhetsområde omfattade en gemensam värdegrund80 i form 
av demokratiska värden, ett annat att folkbildningens organisationer skulle 
medverka till att människor med olika bakgrund möttes. Ett tredje område 
var en demografisk utmaning där folkbildningen skulle engagera nya gene-
rationer, men också att förverkliga ett livslångt lärande för vuxna som ett 
fjärde område. Ett femte område var att personer med funktionshinder skul-
le kunna delta och ha inflytande över verksamheten och ett sjätte område 
var kombinationen folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Slutli-
gen angavs ett sjunde område där folkbildningen skulle bidra till att dess 
organisationer skulle kunna vara en lokal och regional drivkraft för den 
folkliga kulturen. 

År 2007 finns 148 folkhögskolor som ägs och drivs av folkrörelser, and-
ra organisationer, regioner/landsting eller kommun. Åtta studieförbund fick 
del av statsbidrag till folkbildning. Varje studieförbund har sin profilering 
utifrån vilka folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i re-
spektive förbund81.  

I samtiden kan verksamheten vid folkhögskola ses som självbildning, 
personlighetsutveckling, medborgarbildning eller yrkesutbildning, alterna-
tivt förbereda för ansökan till yrkesutbildning (eller ha drag av samtliga), 
menar Inger Landström82. När Bosse Bergstedt och Glen Helmstad83 pre-
senterar folkbildning ges en bild av pedagogisk verksamhet som är ”kvar” i 
ett modernt projekt med utgångspunkt från subjektiv erfarenhet. Den mot-
bild som folkbildning utgjorde i slutet av 1800-talet blir idag en historisk 
motbild. De studerande uppfattar att folkhögskola inte har hög status i sam-
hället utan är till för personer som inte det ”inte gått bra för”84. Samtidigt85 
presenteras folkbildning som ett komplement och delvis alternativ till vux-
en-, arbetsmarknads- och personalutbildning. Folkbildning blir en del av 

                                              
78 Prop. 2005/06:192, Lära, växa och förändra; SFS 2006:1499 Förordning om ändring 

i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen 
79 Områdena presenteras i en annan ordning än i propositionen och SFS 
80 Jämför gärna med läroplanerna för grundskola och gymnasieskola som formulerar en 

gemensam värdegrund  
81 Folkbildningsrådet, Fakta om folkbildning, 2007b  
82 Inger Landström, Mellan samtid och tradition – folkhögskolans identitet i kursutbudets 

yrkesinriktning, 2004, s. 26 f 
83 Bosse Bergstedt och Glen Helmstad, ”Existens och folkbildning”, i Deltagares upple-

velse av folkbildningen, 2003, s. 144-150 
84 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 168 
85 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 35 
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vuxenutbildning, men inte för att komplettera brist i grundutbildning utan 
för att ge tillgång till högre utbildning och därmed medverka till högre ut-
bildningsnivå i samhället som helhet. Detta kan jämföras med Andreas Fe-
jes86 som menar att vuxenundervisning (och där inkluderas folkbildning) i 
Sverige har haft som mål under början av 1900-talet att ge medborgare för-
utsättningar för att göra goda politiska bedömningar, där både stat och folk-
bildningsinstitutioner bestämde vad som var lämpligt. Under mitten av 
2000-talet var målet att begåvade vuxna skulle uppnå sin potential och un-
der 2000-talet är målet att skapa en person som ständigt lär. Det finns möj-
lighet att inte delta i vuxenutbildning, men då blir medborgaren uppfattad 
som ett problem som behöver omprogrammering. 

Presentationen ovan har visat att det formella utbildningssystemet och 
folkbildning varit och är verksamma parallellt i Sverige. Samtidigt finns 
också bibliotek, TV, tidningar och information som nås via Internet. Allt 
ofta finns en förväntan på livslångt lärande från beslutsfattare och arbetsgi-
vare. Medborgare har tillgång till alltfler läromiljöer, därmed inte sagt att 
varje läromiljö stödjer medborgerliga dimensioner.  

1:3 Syfte och frågeställningar 
I de inledande avsnitten beskrev jag hur utbildning och folkbildande verk-
samheter organiserades från mitten av 1800-talet. Avsikten med verksam-
heterna kunde skifta. En återkommande avsikt föreföll dock vara att med-
borgaren behövde tillgång till kunskap, färdigheter och ha en viss inställ-
ning för att kunna besluta och handla som medborgare. Genom institutioner 
fick alltfler personer erbjudande om utbildning, men även möjligheterna till 
självbildning ökade. Successivt förändrades synen på lärande och under 
2000-talet finns förväntan på livslångt lärande. 

I den beskrivning som gjordes av den formella skolans organisering tyd-
liggjordes att utbildningen förflyttats till ett offentligt rum där ett syfte ock-
så var att förbereda för rollen som aktiv medborgare. Ursprunget till folk-
högskola och studieförbund hade liknande syfte, att förbereda för rollen 
som aktiv medborgare i offentlighet.  

Syftet med denna studie är att studera hur medborgarbegreppet förstås av 
enskilda individer och gestaltas i pedagogisk verksamhet inom folkhögsko-
la och studieförbund.  

För att uppnå syftet med studien finns tre frågeställningar. Den första 
frågeställningen gäller hur enskilda personer förstår begreppet medborgare. 
Som en utgångspunkt inför att besvara frågeställningen presenteras olika 
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teorier om samhälle och medborgare i kapitel 3. Därefter presenteras och 
diskuteras de svar ett antal informanter gett i kapitel 4. 

Den andra frågeställningen gäller hur pedagogisk verksamhet inom folk-
högskola och studieförbund kan bidra till förståelse av begreppet medbor-
gare. Resultat från observationer inom folkhögskola och studieförbund 
samt analys av dokument presenteras och diskuteras i kapitel 4, 5 och 6. 

Den tredje frågeställningen gäller hur olika föreställningar om medbor-
garbegreppet får konsekvenser för pedagogisk verksamhet. Den frågeställ-
ningen besvaras i kapitel 7 där jag diskuterar och ger förslag på hur med-
borgare och medborgerlig handling kan förstås inom pedagogisk verksam-
het inom folkhögskola och studieförbund. 

1.4 Sammanfattning 
I detta första kapitel gav jag exempel på hur enskilda personer agerade för 
att institutioner skulle etableras för att organisera pedagogisk verksamhet. 
Fridtjuv Berg och Ellen Key gavs som exempel på hur ett gemensamt in-
tresse för enskild bildning och folkbildning ändå omfattade olikheter i syn 
på folkskolans innehåll och roll. De visade intresse för de folkbildande 
verksamheter som etablerades i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet, såsom folkhögskolor och studieförbund. Folkhögskolorna blev i ett 
första skede ett komplement till folkskolan och båda institutionerna erbjöd 
ungdomar och vuxna en lärmiljö för bildning. En vision fanns om att en 
grundläggande utbildning i barn- och ungdomsåldrar skulle leda till ett fort-
satt studieintresse inom folkbildande verksamhet i vuxen ålder.  

Den gemensamma ”bottenskola” som Berg förordade infördes inte för-
rän 1962 i Sverige. Under samma årtionde startade kommunal vuxenutbild-
ning som kompletterande utbildning för vuxna som inte hade grundskola 
eller gymnasium. Det frivilliga gymnasiet utvecklades till en grundläggan-
de utbildning. Under 1970-talet genomfördes en högskolereform. Allt fler 
vuxna förväntandes delta i högre studier och återkommande studier under 
det sena 1900-talet. Folkhögskolor och studieförbund utökade sin verksam-
het både som kompletterande läromiljöer till den formella skolan och i form 
av alternativ till formell skola.  

Den centralisering av utbildning till nationell, statlig nivå som påbörja-
des från 1800-talets mitt avstannade under 1980-talet. På 150 år försköts 
ansvaret först från kommunal till nationell nivå och återfördes sedan till 
kommunal nivå. Privata huvudmän fick större möjligheter att organisera 
grundskola och gymnasieskola. Alla studieförbund och de flesta folkhög-
skolor hade fortsatt privata huvudmän, men finansierades huvudsakligen 
med statliga bidrag.  
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När Sverige accepterades som medlem i den Europeiska unionen år 
1995, fick det tydliga konsekvenser för pedagogisk verksamhet. Europeiska 
medborgare skulle kunna flytta mellan länder och därmed behövde utbild-
ningssystemen koordineras med början inom högre utbildning. 

Tillgång till ett pedagogiskt projekt är en fråga, men en annan fråga är 
vilket syfte ett pedagogiskt projekt har. Ett syfte sedan det sena 1800-talet 
har varit människor skall tränas i att ta olika roller såsom medborgare. Både 
formell och icke formell utbildning har haft som uppdrag att organisera 
verksamhet för att stödja medborgarrollen. Syftet med denna studie är att 
studera hur medborgarbegreppet förstås av enskilda individer och gestaltas 
i pedagogisk verksamhet inom folkhögskola och studieförbund.  

1:5 Fortsatt disposition av studien 
I nästa kapitel, kapitel 2, presenteras hur studien som helhet har genom-
förts. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om hur medborgaren förstås 
och gestaltas i praktik. Studien fortsätter sedan med presentation av fyra 
olika delstudier. Metod och resultat av intervjuer med enskilda individer 
om hur medborgaren förstås och gestaltas i praktik presenteras och diskute-
ras i kapitel 4. Metod och resultat av observationer av verksamhet inom 
folkhögskola och studieförbund presenteras och diskuteras i kapitel 5. Me-
tod och resultat av dokumentstudie från EU-projekt inom folkhögskolor 
och studieförbund presenteras och diskuteras i kapitel 6. Studien avslutas 
med en sammanfattande diskussion i kapitel 7.  
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Kapitel 2. Forskningsdesign och metod 

2:1 Inledning 
I detta kapitel fortsätter jag med att beskriva studiens genomförande. Be-
skrivningen görs utifrån två utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är att 
beskriva hela studien. Här redogör jag särskilt för hur studien också använ-
der data från tidigare delstudier som resulterade i en forskningsrapport. Den 
andra utgångspunkten är hur datainsamlingen gjorts under fyra olika empi-
riska studier.  

2:2 Studiens genomförande 
Avhandlingsarbetet kan beskrivas som en process med tre faser. Under den 
första fasen genomfördes ett forskningsprojekt inom paraplyprojektet Folk-
bildningen och de demokratiska utmaningarna. Inom det forskningsprojek-
tet genomfördes tre datainsamlingar vars resultat analyserades. Den andra 
fasen bestod av att återläsa forskningsprojektets resultat. Den tredje fasen 
bestod av att genomföra ytterligare en datainsamling och analysera resulta-
ten samt genomföra den slutliga skrivningen.  
 
Fas 1 
Under år 1998 planerade en arbetsgrupp inom Folkbildningsrådet ett pro-
jekt som skulle arbeta med frågan om relationen mellan folkbildning och 
den moderna demokratin. En del av projektet bestod av forskningsprojektet 
Medborgarbildning i lokalsamhället (i fortsättningen kallat Mil). Initiativ 
till forskningsprojektet togs av professor Gunnar Sundgren som formulera-
de forskningsplan och blev vetenskaplig ledare. Syftet med forskningspro-
jektet var att undersöka de folkbildande verksamheternas relation till den 
moderna demokratin. I studien skulle medborgarbegreppet fokuseras som 
ett uttryck för hur förhållandet mellan en enskild individ och stat regleras87. 

Till paraplyprojektet knöts en referensgrupp med representanter från 
folkbildande verksamheter samt forskare. Forskare från paraplyprojektets 
referensgrupp deltog också i referensgruppen för forskningsprojektet Mil 
tillsammans med representanter från den lokala folkbildningen. Denna 
grupp träffades kontinuerligt åren 2000 och 2001. Inom referensgruppen 
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diskuterades lokala förhållanden på den ort där studien genomfördes samt 
texter med preliminära resultat.  
 
Fas 2 
Den andra fasen i forskningsprocessen genomfördes bortom lokalsamhället, 
i akademisk miljö. De texter som återlästes från Mil bearbetades och kunde 
till stora delar utgöra grund för kapitel i avhandlingen. Det finns dock några 
förändringar jämfört med den första forskningsstudien.  

Kombinationen av centrala begrepp har förändrats. I Mil var kombina-
tionen demokrati, medborgarskap, medlem, frihet, jämlikhet, offentlighet, 
mötesplatser, folkbildning och medborgarbildning centrala begrepp. I den-
na studie framträder istället kombinationen medborgare, styrningsnivåer 
(lokal, nationell, regional), samhällets sfärer (privat och offentlig), privat 
och kollektiv (gemensamma frågor), folkhögskola, studieförbund och peda-
gogisk verksamhet som centrala begrepp. Som en konsekvens av att kom-
binationen av centrala begrepp ändrats sker inte presentationen av resultat 
på samma satt som i Mil. Det empiriska underlagets har återlästs, vissa re-
sultat har utelämnats och andra resultats har lyfts fram. Ett exempel är att 
folkhögskolors och studieförbunds roll i opinionsbildning inte belyses i 
denna studie. Istället har jag refererat till kapitel i Mil där utförligare pre-
sentationer finns. 
 
Fas 3 
Under den tredje fasen återknöts kontakterna indirekt med folkhögskola 
och studieförbund genom en fjärde datainsamling. Den lokala och nationel-
la offentlighet som betraktades som grund för folkbildande verksamhet i 
den tidigare forskningsrapporten Mil kompletterades i den fjärde datain-
samlingen med ett europeiskt perspektiv. Den fjärde datainsamlingen om-
fattade analys av dokument där folkhögskola och studieförbund redovisade 
verksamhet i europeiska projekt. 

2:3 Datainsamlingar 

2:3:1 Samtal och intervjuer  
För att få information om den lokala orten använde jag strategiska infor-
manter. Dessa hade särskild kunskap om lokalsamhället eller folkhögskola 
och studieförbund. Särskilt viktiga var informanterna i det aktuella Läns-
bildningsförbundet88 eftersom jag fick möjlighet att delta i de möten som 
                                              
88 Länsbildningsförbund är ett regionalt samarbetsorgan för Folkbildningsförbundet. 

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. Medlemmar är stu-
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Länsbildningsförbundet organiserade i den aktuella kommunen under flera 
år. Personal vid Internationella programkontoret89 i Stockholm blev strate-
giska informanter när den fjärde datainsamlingen skulle genomföras. När 
begreppet strategiska informanter används i fortsättningen är det ovanstå-
ende personer som avses. 

Dessutom finns informanter som intervjuats. När begreppet informanter i 
fortsättningen används är det intervjupersoner som avses. Urvalet av infor-
manterna gjordes så att någon representant för kategorierna kvinnor, yngre 
och personer med annan kulturbakgrund återfanns bland informanterna. 
Skälet var att resultat från forskning om deltagande, rapporter från val och 
undersökningar av förtroendevaldas bakgrund visat att dessa kategorier är 
underrepresenterade i det demokratiska styrsystemet. Dessutom fanns per-
soner med annan kulturbakgrund med som en av målgrupperna för folk-
högskola och studieförbund i dåvarande direktiven för statsbidrag. 

Kön definierade jag i kategorierna män och kvinnor. Yngre åldrar defi-
nierade jag som personer mellan 18 och 29 år. Personer med annan kultur-
bakgrund definierade jag som personer som invandrat till Sverige eller per-
soner som har en eller båda föräldrar födda i annat land.  

När jag skulle söka informanter valde jag att söka mig till geografiska 
områden eller situationer där det skulle vara sannolikt att kvinnor, unga och 
personer med annan kulturbakgrund skulle kunna finnas. Det innebär att 
jag använde mig av metoden cluster sampling. Cluster sampling bygger på 
att man inte har tillgång till register och att man dessutom har vissa grup-
per, cluster, som man på förhand vet att man vill ska vara representerade i 
studien:  

 
”Cluster sampling is based on the fact that people act out their lives in more 
or less natural groups, or ’clusters’. They live in geographic areas (like 
counties, precincts, states, and so on), and they participate in the activities 
of institutions (like schools, churches, brotherhoods, creditunions etc.).”90  
 

Metoden att utgå från det geografiska området, beakta clustren och söka sig 
till en aktivitet där dessa personer kan finnas användes för att finna de för-

                                                                                                                            
dieförbund, folkhögskolor och andra regionala kulturinstitutioner. Uppgiften är att 
främja och samordna folkbildningsarbetet, Folkbildningsrådet, 2007b, s. 24-25 

89 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, etablerat 1994, är en statlig 
myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet. Dess uppdrag är att stödja sko-
lor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt 
samarbete, Internationella programkontorets hemsida, 20070612 

90 Russel H. Bernard, Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative 
Approaches, 1995, s. 89 
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sta informanterna. De fortsatta urvalen utgick ifrån utfallet av det närmast 
föregående.  

Inom den centrala tätorten genomfördes utvecklingsprojekt inom bo-
stadsområden och på grundval av information från tjänstemän i kommunen 
och inom folkbildande verksamhet bedömde jag att det skulle finnas områ-
den där det var hög sannolikhet att personer med annan kulturbakgrund 
bodde. I ett av utvecklingsområden fanns ett arbetskooperativ och de första 
informanterna som tillfrågades var medlemmar i detta arbetskooperativ. 
Genom förmedling via personal inom arbetskooperativet blev grupperna 
äldre flyktinginvandring (Mellanöstern), anhöriginvandring och kvinnor 
representerade. Bland dessa fanns inga yngre personer, vilket ledde till att 
jag sökte mig till en fritidsgård som vände sig till olika åldrar, men som 
hade en stor grupp yngre studerande. Dessutom kontaktade jag ett projekt 
som vände sig till yngre kvinnor. Genom föreståndaren för fritidsgården 
och personal vid kvinnoprojektet blev yngre personer, nutida flyktingin-
vandrare (Balkan) och kvinnor representerade. Under denna andra intervju-
omgång visade det sig att ingen av de invandrare som fanns representerade 
kom från den stora gruppen arbetskraftsinvandrare från Finland. Genom 
ordförande i en förening i den aktuella kommunen fick jag kontakt med 
personer ur denna grupp. Därmed blev tidig arbetskraftsinvandring från 
Finland, tidig flyktinginvandring från Mellanöstern, nutida flyktinginvand-
ring från Balkan samt anhöriginvandring representerad.  

I det skedet visade det sig att få av de personer som ingick i undersök-
ningen förvärvsarbetade i reguljära arbetslivet. Om jag skulle presentera en 
bild av medborgare där inte arbetstagare och företagare fanns med, stämde 
det helt enkelt inte med det intryck jag fick när jag vistades i centrala tätor-
ten dagligdags. Då sökte jag mig till ett transportföretag. Via en arbetsleda-
re där blev också arbetstagare representerade. Nu saknades istället egna 
företagare, men via förmedling av ordföranden i en förening blev även fö-
retagare representerade. Mer eller mindre av en slump blev också gruppen 
pensionärer representerad, då en av informanterna var sjukpensionär. 

Sammanlagt intervjuades fjorton personer. Två valde i ett senare skede 
av studien att inte delta varför det slutliga antalet blev tolv. En summering 
visar att av de tolv personerna var sju kvinnor, fyra var invandrare och tre 
personer i yngre åldrar (definierat som högst 29 år). Med andra ord upp-
nåddes en form av miniminivå för de grupper som skulle finnas represente-
rade.  

Tre av informanterna var i yngre åldrar, två personer i trettioårsåldern, 
fem personer i fyrtioårsåldern och två personer i femtioårsåldern. Nio av de 
tolv personerna hade barn. Familjesituationen växlade från ensamstående, 
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änka, boende med eller utan make/maka med barn och boende med eller 
utan make/maka där barnen flyttat hemifrån. Åtta personer bodde i flerfa-
miljshus, resten i egna hem. Tre av personerna tillhörde dagbefolkningen91, 
vilket innebär att centrala tätorten blev en plats för arbete, deltagande i fö-
reningsliv, mötesplats för att träffa vänner, plats för besök vid allmänna in-
rättningar såsom Försäkringskassa eller sjukhus. De övriga nio personerna 
bodde i tätorten och tillhörde därmed även nattbefolkningen92.  

Med inspiration från teori, tidigare studier och metod skapade jag en 
modell som innehöll tre olika moment för intervjuerna: introduktionsbrev, 
intervju och godkännande av sammanfattning av intervjun. Intervjuerna 
genomfördes i allmänna lokaler såsom föreningslokaler, arbetsplatser och 
högskola.  

Intervjuerna spelades in och banden renskrevs ordagrant vilket resultera-
de i mellan 25 och 45 sidor text för varje intervju. Två olika externa perso-
ner genomförde utskrifterna. Jag lyssnade igenom samtliga band och jäm-
förde dem med utskriften för att verifiera att det fanns en samstämmighet. 
Därefter summerade jag intervjuerna och avgjorde vilka citat som skulle 
finnas kvar, vilket resulterade i en text som omfattade tio till tolv sidor. De 
respektive texterna sändes till informanterna som fick godkänna summe-
ringen och de citat som fanns. Informanterna fick frågan om de ville ha den 
slutliga forskningsrapporten och eftersom alla önskade detta sändes Mil till 
deras hemadress.  

 

2:3:2 Observationer 
Under två års tid vistades jag i den centrala tätorten och besökte folkhög-
skolan ett antal gånger. Ibland gick jag till folkhögskolan för informella 
samtal, ibland för att delta i något möte, ibland för att jag skulle presentera 
hur långt jag kommit i mitt arbete.  

Efter samråd med föreståndaren för den estetiska linjen på folkhögskolan 
genomförde jag vid flera tillfällen riktade observationer hos estetlinjens 
årskurs två. Jag observerade också vid det samråd som genomfördes varje 
vecka på estetlinjen. Efter samråd med rektor och med representanten från 
folkhögskolan i den lokala referensgruppen fick jag kontakt med två lärare 
som undervisade på allmän kurs. Jag observerade i flera av deras klasser 
och mötte studerande ur klass 2 och klass 3 med tillval data, miljö samt 
bild, färg och form. Jag observerade också vid extern verksamhet vid två 

                                              
91 Med dagbefolkning avser jag personer som befinner sig på orten dagtid, men inte bor 

på orten 
92 Med nattbefolkning avser jag personer som bor på orten 
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olika aktivitetshus. Under observationerna satt jag bland de studerande i en 
bänk.  

Via Länsbildningsförbundet i regionen fick jag tidigt möjlighet att delta i 
de lokala samråd som studieförbunden i tätorten hade. Samråden genom-
fördes cirka fyra gånger per år och jag deltog vid de flesta av träffarna. Där-
igenom fick jag också kontakt med representanter för studieförbunden. Jag 
besökte samtliga studieförbund som hade kanslilokal. Två av studieförbun-
den hade ingen expedition av det slag som de övriga studieförbunden hade. 
Istället använde studieförbunden lokaler tillfälligt för den aktuella verk-
samheten. Ett av studieförbunden hade två olika lokaler för verksamheter, 
men dem besökte jag aldrig. Det andra studieförbundet hade löst sina lo-
kalproblem genom att oftast genomföra folkbildande verksamheter till-
sammans med frivilligorganisationer och använde deras lokaler. Jag besök-
te en av dessa föreningar och därmed dess lokal.  

Med hjälp av verksamhetsledare vid tre olika studieförbund samt en rek-
tor vid en grundskola fick jag kontakt med studiecirkelledare och kunde 
observera vid en studiecirkel med tema hälsa, en med tema politik och en 
med tema föräldraskap. Jag observerade också i möjligaste mån även i pau-
serna. Under observationerna satt jag tillsammans med de studerande i en 
bänk. 

 

2.3.3 Dokumentstudie 
Den fjärde datainsamlingen omfattade analys av dokument där folkhögsko-
lor och studieförbund redovisade EU-projekt som de deltagit i. Dokumen-
ten är arkiverade hos Internationella programkontoret.  
 
Internationella programkontoret 
Internationella programkontoret, IPK, stödjer utbildningsanordnare när de 
skall ansöka om medel inom olika program med avsikt att genomföra fort-
bildning, studiebesök, personalutbyte, kursutveckling med mera. Ansök-
ningarna gäller alltid en viss programperiod. Programperioden omfattar sju 
år och innehållet varierar beroende på vilken programperiod som avses.  

Bland de programstöd som erbjöds 2000-2006 fanns programmet Socra-
tes som var särskilt avsett för utbildning93. Inom Socrates fanns delprogram 
för olika form av utbildning och övriga aktiviteter. Socrates första pro-
gramperiod omfattade 1995-1999 och den senaste programperioden varade 

                                              
93 Europeiska Kommissionen, Socrates Programme Guidelines for applicants. June 2004 

Edition, s. 5-6, 136, Internationella programkontorets hemsida, 20060707 
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2000-200694. Jag valde att enbart studera dokument från programperioden 
2000-2006. 

Det delprogram inom Socrates som blev särskilt aktuellt i denna studie 
var Grundtvig. Programmet vänder sig till både enskilda individer och or-
ganisationer inom vuxenutbildning95. Syftet med programmet var att höja 
kvaliteten inom vuxenutbildningen, stärka den europeiska dimensionen och 
öka tillgängligheten till livslångt lärande genom allmän vuxenutbildning 
(yrkesutbildning omfattades inte)96. Målen var att stödja europeiskt samar-
bete inom livslångt lärande, särskilt mellan organisationer som erbjöd vux-
enutbildning, att förbättra fortbildning för personer som arbetade med vux-
enutbildning, att stödja utvecklingen av ”produkter” som kunde användas i 
Europa samt att stödja debatt om livslångt lärande och bidra till spridning 
av goda exempel97.  

Programmet Grundtvigs målgrupp för vuxenutbildningen var personer 
över 25 år, men även personer mellan 16 och 24 år som inte fått grund-
läggande utbildning omfattades. De studerande kunde ha olika syfte med 
sin utbildning såsom att öka sina möjligheter att spela en fullvärdig och 
aktiv roll i samhället och utveckla sin interkulturella medvetenhet, bli mer 
attraktiva på arbetsmarknaden genom att förvärva eller förnya baskunska-
per eller förbättra sina möjligheter att komma in eller återgå till formell ut-
bildning. Det fanns också grupper bland vuxna som särskilt skulle priorite-
ras såsom de som saknade grundläggande utbildning, var bosatta på lands-
bygden eller i mindre gynnade områden alternativt var mindre gynnade av 
sociala och ekonomiska skäl, personer med särskilda utbildningsbehov och 
personer som kunde vara svåra att nå ut till98.  

Varje år utannonserades att ansökan kunde ske på en särskild ansök-
ningsblankett. EU-projekten kunde få medel för högst tre år. Det tredje året 
förväntades främst användas till spridning av resultat. De pengar som bevil-
jades var dels ett grundbidrag till projekt (utrustning, dokumentation och 
administration), dels kostnader för resor och uppehälle för att genomföra 
projektet. Den beviljade summan rörde sig oftast om 5 000 Euro i projekt-
bidrag till det land som koordinerade projektet och 4 000 Euro för de länder 
som var partners. Dessutom tillkom ytterligare pengar för resor och uppe-

                                              
94 Europeiska Kommissionen, 2004, s. 5, Internationella programkontorets hemsida, 

20060707 
95 Internationella programkontorets hemsida, allmän information om program, 20060316  
96 Europeiska Kommissionen, 2004, s. 7, Internationella programkontorets hemsida 

20060316 
97 Europeiska Kommissionen, 2004, s. 70, Internationella programkontorets hemsida, 

20060316  
98 Europeiska Kommissionen 2004, Internationella programkontorets hemsida, 20060316 
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hälle enligt en utarbetad standard99. Detta resebelopp varierade beroende på 
hur många personer som reste och om de resande behövde särskild insats 
på grund av funktionshinder. När projekten var genomförda eller genom-
förts ett år fanns en särskild blankett för redovisning av process och eko-
nomi. Både ansökningsblankett och redovisningsblankett var formulerad i 
enlighet med de centrala begrepp och mål som Grundtvig omfattade som 
exempelvis europeisk dimension, samarbete, rörlighet, livslångt lärande, 
extra värde (genom det europeiska projektet).  
 
Urval 
Eftersom IPK har ansvaret för ansökningar och beviljande av medel till 
programmet Grundtvig vände jag mig till dem. Ett brev formulerades till 
chefen för IPK där jag presenterade studien. När studien blivit positivt mot-
tagen fortsatt jag att kontakta personal på den avdelning där Grundtvigan-
sökningar bereds, registrator och arkivarie.  

Inom Grundtvigprogrammet fanns olika delprogram. Programmet var 
upplagt så att de som ansökte kunde använda sig av flera steg för att utöka 
ett europeiskt projekt. Grundtvig omfattade fyra möjliga aktiviteter. 
Grundtvig 1 omfattade Europeiska samarbetsprojekt och kursutveckling. 
Samarbetsprojekten skulle omfatta utveckling av vuxenutbildning där man 
ville samarbeta på ett europeiskt plan för att tillsammans skapa och genom-
föra något innovativt. Kursutveckling omfattade design, testning och an-
ordnande av kurser för personal i vuxenutbildning. Europeiska kommissio-
nen beslutade om medel. Grundtvig 2 omfattade lärande partnerskap. Med 
lärande partnerskap avsågs samarbete mellan organisationer där målet var 
att lära sig av erfarenheter från andra. IPK i Sverige beslutade om medel. 
Ett samarbete inom Grundtvig 2 angavs vara lämplig inför ansökan om 
Grundtvig 1. Grundtvig 3 omfattade stipendier för fortbildning. IPK i Sve-
rige beslutade om medel. Grundtvig 4 omfattade tematiska nätverk och te-
maseminarier. De tematiska nätverken skulle främst sprida resultat från 
aktiviteter inom Grundtvig 1, 2 och 3 eller andra vuxenutbildningsaktivite-
ter och temaseminarierna skall grundlägga nätverk. Europeiska kommissio-
nen beslutade om medel. Förutom dessa fyra underavdelningar kunde också 
ansökan ske om förberedande besök och kontaktseminarier100.  

Bland dessa olika delprogram uteslöt jag Grundtvig 1 och 4 eftersom det 
var Europeiska kommissionen som beslutade om medel och därmed var det 

                                              
99 Europeiska Kommissionen, 2004, s. 80-81, Internationella programkontorets hemsida, 

20060316 
100 Europeiska kommissionen, 2004, s. 82, Internationella programkontorets hemsida, 

20060316 
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svårare att få tillgång till dokument. Grundtvig 3 valdes bort eftersom det 
var stipendier till enskilda personer. Slutligen återstod Grundtvig 2 som 
omfattade en längre tids process där flera länders personal och eventuellt 
studerande träffades. 

På IPK fanns ansökningar, beslutslistor, redovisningar och övriga doku-
ment från EU-projekten. Genom medverkan av personal vid IPK kunde jag 
söka samtliga projektansökningar, beslut och redovisningar som fanns 
inom Grundtvig 2. Programmet 2000-2006 försenades och de första ansök-
ningarna lämnades in 2001101. På listorna angavs vem som var den svenska 
parten eftersom varje deltagande land måste ansöka för sig om det gemen-
samma projektet. Dessutom måste varje partner inom landet ansöka. När 
jag läste listor med ansökningar och beslutslistor sökte jag efter listor där 
folkhögskolor eller studieförbund med verksamhet i Sverige fanns som 
part.  

I vissa fall fanns stiftelser eller andra sammanslutningar som ansökte, så-
som Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Eductus AB och Europahuset. Jag 
gjorde sökningar på Internet på ett antal sådana sammanslutningar, men 
fann det svårt att finna vilka organisationer som fanns som parter på hemsi-
dor. En noggrannare sökning skulle ha inneburit telefonsamtal till samtliga, 
men jag valde att inte ta dessa kontakter. De olika stiftelser och andra sam-
manslutningar som sökte från Sverige, och inte minst från andra Europeis-
ka länder, kunde alltså ha folkhögskolor och studieförbund som medlem-
mar, huvudmän. Som exempel kan tas att Europahuset Västergötland hade 
Axevalla folkhögskolas namn i sin adress. Inom Europahuset Västergötland 
angavs i ansökan från mars 2005102 att det fanns folkhögskolor och studie-
förbund som medlemmar. De två EU-projekt som beviljades medel under 
2005 till Europahuset Västergötland, där bland annat aktivt medborgarskap 
finns som ämnesområde, hade dock inte uttryckligen någon folkhögskola 
eller något studieförbund som medsökande part eller som aktör för särskilt 
moment. Istället nämndes sociala rörelser och bibliotek som svenska parter. 
Eftersom sociala rörelser var huvudmän eller medlemmar i styrelser för ett 
antal folkhögskolor och studieförbund kunde alltså folkhögskolor och stu-
dieförbund indirekt bli aktörer, eller direkta aktörer när väl träffar skulle 
äga rum.  

Jag valde också att inte inkludera Nordens folkliga akademi, NFA, vars 
verksamhet omfattade utbildning och nätverk inom folkbildning i Norden. 
Ett skäl var att NFA hade Nordiska ministerrådet som huvudman, inte 

                                              
101 Internationella programkontoret, skriftlig information från handläggare, 20060830 
102 Europahuset Västergötland, Internationella programkontoret, Connecting People, dnr 

2242-2005 och Enterprise and Migrant Workforce in EU, dnr 2304-2005 
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främst folkhögskolor och studieförbund. Ett annat var att organisationen 
upphört.  

Det innebär att jag inte gör anspråk på att ha funnit alla folkhögskolor 
och studieförbund som varit delaktiga i Grundtvig 2 projekt under åren 
2001-2005, men de flesta. 

Av Sveriges 148 folkhögskolor som var statsbidragsberättigade hade 
elva sökt och beviljats medel inom Grundtvig 2 under åren 2001-2005. Sju 
av de elva deltog i ett EU-projekt, fyra folkhögskolor deltog i två EU-
projekt. Det var elva svenska studieförbund som var statsbidragsberättigade 
och av dem hade fyra sökt medel. Studieförbunden kunde söka både på 
riksnivå och på lokalnivå vilket gör att antalet möjliga ansökningar var 
mycket stort. Av de fyra studieförbund som ansökt och beviljats medel var 
en ansökan från riksnivå och sju från regional eller lokal nivå. Några an-
sökningar gällde samma EU-projekt eftersom varje svensk part måste ansö-
ka: Women and Power och No barriers. Antalet beviljade ansökningar var 
21, men det egentliga antalet EU-projekt var nitton stycken. Av dessa nit-
ton var femton EU-projekt genomförda eller i slutskedet under den aktuella 
tidsperioden. Fyra EU-projekt fick medel beviljade 2005 och för dem fanns 
ännu inga gemensamma redovisningar vilket gjorde att jag använde ansök-
ningarna för att beskriva EU-projekten.  

Samtliga dokument som tillhörde EU-projekten söktes ut från Interna-
tionella programkontorets arkiv. I arkivet finns ansökan som beviljades, 
avslogs. Ansökan skrevs på våren och sista ansökningsdatum var i mars 
respektive år. Där fanns också kontrakt för ett år, fortsättningskontrakt 
kunde följa, dock högst tre kontraktsperioder. För varje kontraktsperiod 
fanns en gemensam redovisning som skrevs av koordinatorn och en natio-
nell redovisning, vilka skrevs efter kontraktsperiodens slut på hösten re-
spektive år. Där fanns också landets ekonomiska redovisning, övriga redo-
visningar (inbjudningar, fotografier, program, broschyrer med mera) och 
eventuella produkter såsom läromedel. Varje EU-projekt hade en dossier 
för det aktuella året. Det innebar att ett ettårigt EU-projekt hade en dossier, 
ett tvåårigt projekt två dossier och ett treårigt projekt tre dossier. Samman-
lagt studerades 38 dossier som innehöll varierande antal dokument. Doku-
menten lästes på plats i IPKs lokaler under ett antal veckor. Dokumenten 
var skrivna på svenska, engelska respektive tyska.  
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2:4 Etiska frågor  
Före datainsamlingen utformade jag en variant av ett så kallat etiskt proto-
koll103. Att använda ett etiskt protokoll medför också en första kritisk re-
flektion kring arbetets utformning.  
 
Informanter  
Förutom de personer som intervjuats har strategiska informanter gett mig 
information mer allmänt. De som lämnade information var informerade om 
att jag genomförde en studie, däremot bandades inte samtalen. Inte heller 
läste de strategiska informanterna texterna för att verifiera min tolkning.  

Vid de planerade intervjuerna följdes det informerade samtyckets prin-
cip. Samtliga informanter fick skriftlig information om projektet, dess av-
sikt och hur de skulle kunna nå forskaren. Ingen information om undersök-
ningens syfte undanhölls. De fick också veta att studien utgjorde grund för 
en forskningsrapport och att denna i sin tur skulle utgöra del av en doktors-
avhandling.  

Det fanns en ”middle man” i form av tjänsteman eller annan för att nå in-
formanterna och denna person skulle kunna utöva viss press på informan-
terna. Det kan också finnas en vilja att ”ställa upp”, vilket inte måste ses 
som något negativt. Den eventuella pressen och alltför stora vänligheten 
har kunnat balanseras mot att informanterna haft tid och tillfälle att ändra 
sig innan intervjun genomfördes. Detta skedde i några fall då några tillfrå-
gade tackade nej till intervju. 

Informanterna som intervjuades valde själva ett namn för att de lätt skul-
le känna igen sig i citaten i forskningsrapporten och jag försökte undvika 
att nämna deras namn under bandinspelningen. Däremot genomfördes inga 
förändringar medvetet i beskrivningarna för att dölja vem som intervjuades. 
De eventuella fel som finns beror på hörfel eller missuppfattningar från min 
sida. Att ändra detaljer som skola, antal barn, civilstånd eller annat skulle 
inte göra att de närmaste inte kände igen informanterna. Snarare bedömde 
jag det som att ändringar skulle väcka förundran och minska förtroendet för 
forskningen.  

Utskriften har genomförts av två utomstående personer och dessa perso-
ner hörde aldrig namnen på dem som tillfrågats. Jag jämförde utskrifterna 
med banden och också med de anteckningar som gjordes under intervjun 
för att verifiera att utskrifterna återgav intervjun så korrekt som möjligt.  

Varje informant läste respektive textavsnitt där de själva beskrevs och ci-
terades för att verifiera att citat var korrekt uppfattade. Eftersom det även 

                                              
103 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1999 
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fanns textstycken mellan citaten gällde också verifieringen dessa avsnitt. 
Däremot hade inte informanterna någon möjlighet att påverka analysen. 
Det har inte varit vare sig aktuellt eller möjligt att under studiens gång dis-
kutera analysen med informanterna.  

 
Observationer 
Innan observationerna genomfördes hade personal vid folkhögskolan re-
spektive studiecirkelledare samtalat med studerande om att jag skulle ob-
servera och skälet till observationerna. Jag presenterade mig också för de 
studerande i flera olika sammanhang.  

Observationerna vid folkhögskolan genomfördes i fyra olika hus. Två av 
husen låg i olika delar av tätorten och två hus låg nära varandra. Det inne-
bar att det behövdes fyra olika presentationer för de studerande och lärarna. 
Efter att observationerna genomförts renskrevs anteckningarna. De ren-
skrivna anteckningarna sändes därefter till föreståndaren vid estetlinjen, de 
två lärarna respektive tre studiecirkelledare för godkännande, utom i de fall 
där jag deltog i stormöte där flera grupper samlats. De ändringar som öns-
kats har genomförts och faktafel har korrigerats. Jag bedömde situationen 
som att det inte skulle ha varit praktiskt möjligt att låta samtliga studerande 
vid folkhögskolan och studiecirklarna läsa och godkänna observationsno-
teringarna. 

De studerande skulle ha kunnat uppträda på ett särskilt sätt då observa-
tionerna genomfördes. De lärare och studieledare vars verksamhet observe-
rades uttryckte inte att situationerna skulle vara annorlunda än de brukade. 
Huruvida lärare eller studiecirkelledare uppträdde annorlunda kan jag inte 
uttala mig om. 

De som observerats har inte heller haft någon möjlighet att påverka ana-
lysen av observationerna.  
 
Referensgrupp 
Intervjustudien och observationsstudien följdes av en referensgrupp bestå-
ende av forskare vid högskola, universitet och personer med tjänstgöring 
inom folkbildningen. Referensgruppen hade inte tillgång till informanternas 
namn. Däremot kan informanterna ibland vara bekanta med, eller utgöras 
av, personer inom referensgruppen. De texter som presenterades i referens-
gruppen betraktades som interna och diskuterades eller citerades inte utan-
för gruppen. Det var forskningsrapporten som var offentlig.  
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Arkiverade dokument 
De dokument jag använt i delstudie fyra är registrerade som offentlig hand-
ling vid Internationella programkontoret.  
 
Konfidentialitet 
Eftersom jag använt officiella dokument och information från hemsidor 
finns ingen konfidentialitet för vissa uppgiftslämnare. Informanternas iden-
titet är skyddade, men viss information är så tydligt relaterad till informan-
terna att några skulle kunna spåras. Ingen av informanterna önskade starka-
re anonymitet än de fått. Däremot är det enkelt att finna vilken kommun, 
vilket länsbildningsförbund, vilken folkhögskola och i viss mån vilka stu-
dieförbund som avses i delstudie två och tre. Det gör att även lärare, dock 
inte studerande, skulle kunna spåras. De aktuella folkhögskolorna och stu-
dieförbunden namnges i delstudie fyra. Jag har inte i något fall funnit att en 
anonymisering skulle vara behövlig i delstudie fyra då de återlästa doku-
menten är offentlig handling.  
 
Forskningsetiska principer  
Genom att utforma ett etiskt protokoll har också de principer som anges för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följts. På individnivå har en-
skilda personer som deltagit i intervjuerna har fått information (informa-
tionskravet), de har kunnat avstå från deltagande (samtyckeskravet), det 
framgår inte vem som sagt vad (konfidentialitetskravet) och studien är av-
sett för forskningsändamål (nyttjandekravet)104. På gruppnivå tillfrågades 
och informerades de studerande på liknande sätt inför observationerna. På 
organisationsnivå har de som skrivit de offentliga redovisningarna från EU-
projekten inte informerats om studien och gett sitt samtycke. Det finns hel-
ler ingen konfidentialitet på organisationsnivå, folkhögskola och studieför-
bund namnges.  

2:5 Kritisk reflektion kring genomförandet  
I redogörelsen för metod har viss problematik beskrivits, men även under 
studiens gång har det funnits tillfällen då det har uppkommit problematiska 
situationer och det kan vara belysande att återge några av dem.  
 
 
 
Perspektiv 
                                              
104 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Vetenskapsrådets hemsida, 20070618 



 42 

Studien har en inramning där vissa centrala begrepp har valts ut och där-
med finns också ett givet perspektiv. Genom att läsa i litteraturlistan är det 
ofta enkelt att förstå varifrån en författare fått begrepp och perspektiv och 
det går också att se vilka språk och världsdelar som författaren hämtat sina 
källor från. Även en snabb genomgång av litteraturlistan visar att det finns 
svenska, nordiska, europeiska och utomeuropeiska referenser. Det kan ge 
intryck av en inter-nationell överblick. Men jag har ofta valt referenserna 
utifrån de centrala begrepp som fanns från början och är begränsad till det 
skandinaviska och engelska språkområdet. Det är en öppen fråga vilken 
inriktning studien skulle ha fått och vilken teori som skulle ha varit aktuell 
med andra centrala begrepp och andra perspektiv.  
 
Urval av informanter, observationer och dokument 
Urvalet av informanter gjordes så att personer med utländsk bakgrund, 
kvinnor och yngre personer skulle bli representerade. Resultaten av inter-
vjuerna kunde möjligen ha blivit annorlunda om en annan form av repre-
sentation hade funnits.  

Bland dem som var aktuella som informanter och intervjuades fanns ett 
bortfall. Personer som blivit tillfrågade om intervju och tackat ja har inte 
kommit eller ringt återbud. I den första intervjuserien var det en person som 
inte kom den avtalade dagen. Istället tillfrågades en annan person som 
fanns på plats. Det finns två personer som intervjuats som inte återfinns i 
studien. Det är två kvinnor, en yngre och en medelålders. Den äldre avböj-
de att vara med i samband med att sammanfattningen av intervjun sändes 
ut. Den yngre gav inte godkännande av sammanfattningen av intervjun och 
efter att upprepade gånger ha sökt henne per telefon, per brev och via kon-
taktpersonen utan att ha fått svar tolkade jag icke-responsen som ett avbö-
jande. Min bedömning är att om dessa personer hade deltagit hade beskriv-
ningar av svårigheter att agera som medborgare utökats. 

Urvalet av strategiska informanter skedde inte på samma sätt. De valdes 
därför att de hade kunskap som var särskilt väsentlig att samtala om. Urva-
let kan ha påverkats av exempelvis personalomsättning som skett under 
perioden. Bland de strategiska informanterna finns ingen som avböjde att 
samtala, däremot hände det att det var svårt att finna mötestider och det 
blev lång väntan innan samtal kunde genomföras.  

För att välja observationssituationer utgick jag ifrån situationer där jag, i 
samråd med representanter från folkhögskola och studieförbund, antog att 
det skulle kunna uppkomma träning för offentlighet och diskussion om 
gemensamma frågor. Antalet observationer är få och om jag följt en studie-
cirkel alla träffarna eller hel termin vid folkhögskola skulle datamaterialet 
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ha blivit rikare. Min bedömning är att det också skulle varit värdefullt med 
kompletterande intervjuer av personal och studier av lokala dokument vil-
ket skulle ha kunnat ge kompletterande material än fler observationer.  

När urvalet av dokument genomfördes användes delvis ett bekvämlig-
hetsurval. De dokument som var tillgängliga i Sverige studerades. Ett urval 
av dokument från mer omfattande EU-projekt skulle sannolikt ge en mer 
innehållsrik bild av hur folkhögskolor och studieförbund arbetar med EU-
medborgaren som pedagogiskt projekt. Framförallt skulle komplettering 
med intervju av de svenska projektägarna givit ett rikligare datamaterial. 

 
Genomförande av intervjuer 
Begrepp som medborgare behöver tid för att kunna ringas in. Det kunde ha 
varit en fördel om intervjuerna inte genomförts en utan två gånger. Det som 
förloras med ett sådant tillvägagångssätt är sannolikt omedelbarhet, snabba 
associationer och kanske att någon informant inte finner det mödan värt att 
svara ytterligare en gång. Dessutom förloras i kvantitet, det blir betydligt 
färre intervjuer. Det som vinns är sannolikt större chans till formulerade 
svar, större känsla av delaktighet i studien och större tilltro till forskningen. 
En gång är ingen gång i vissa fall. Delvis har detta problem lösts genom att 
jag återkommit till informanterna med uppföljning av citat och också be-
sökt bostadsområde, arbetsplatser och föreningar flera gånger.  

Samtalen med de strategiska informanterna var kortvariga. De blev till-
frågade för att de hade särskild information, ofta var det personal eller för-
troendevalda och de hade inte någon utsatt position i relation till forskaren.  

Svaren från de informanter som intervjuades innehöll oftare referenser 
till familjen än vad som antogs då projektet planlades och även enligt den 
tankemodell som jag själv byggt upp. Informanterna har helt enkelt önskat 
att utgå från det privata. Jag uppfattade ingen skillnad mellan könen i detta 
fall. Både män och kvinnor talade ofta om familjen i relationen till begrep-
pet medborgare och medborgarskap. Intevjuarnas temaområden ger en öp-
penhet för att välja olika inriktningar, men då skulle lika gärna samtalet ha 
kunnat komma in på aktiviteter som mer eller mindre alltid utspelar sig i 
det som vanligtvis uppfattas som offentlighet, såsom utbildning, bildning, 
arbetsliv eller föreningsliv. Det är möjligt att familjelivet har uppförstorats, 
men samtliga band är genomlyssnade och texterna är genomlästa flera 
gånger och informanternas önskan om att utgå från privatliv och vardagsliv 
kvarstår som resultat. Att svaren oftare relaterades till familjen kan möjli-
gen vara en effekt av att frågorna också hade ett tidsperspektiv. När vi bör-
jade samtala om tiden kom samtalet in på skeenden i livet och det är svårt 
att undkomma att förhålla sig till begreppet familj. Då flera av informanter-
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na hade barn blev också alla kontakter i samband med barnens vardagsliv 
aktuella. En annan åldersgrupp, med en rad yngre, alternativt äldre, skulle 
kanske ha gett ett annat resultat, men helt säkert är det inte, då även de som 
inte hade barn ofta uppehöll sig vid familjen.  

 
Genomförande av observationer 
Observationerna vid folkhögskolan visade sig något komplicerade att 
genomföra. En starkt bidragande orsak var att jag inte uppfattade att all-
männa kursen och estetkursen fanns i lokaler som låg på ett visst avstånd 
från varandra. Information om hur verksamheten var organiserad fanns i 
informationsbroschyrer om folkhögskolan, på folkhögskolans hemsida och 
personalen hade informerat mig. Tydligen uppfattade jag ändå inte detta. 
När jag väl ”upptäckt” estetlinjens lokaler var det möjligt att snabbt samrå-
da med verksamhetsledaren och finna tider då jag kunde delta i möten och 
även i verksamheten. Estetlinjens personal hade en hög grad av autonomi 
och det gick fort att samråda i kollegiet och med de studerande.  

Det tog däremot en viss tid innan projektet presenterades vid allmänna 
kursen på folkhögskolan. Ett skäl var att frågorna på dagordningen vid 
folkhögskolans personalmöten rörde interna spörsmål. Under en viss period 
fanns frågor om förändringar i skolans ledning på dagordningen, ibland var 
dagordningen helt enkelt fulltecknad. Inplanerat deltagande från min sida 
försköts och uppsköts. Vid ett tillfälle var det jag själv som inte kunde 
komma.  

Detta hindrade inte alls att jag besökte folkhögskolan. Besök skedde 
kontinuerligt och jag deltog i vissa personalmöten och i kommittémöte. 
Dessutom presenterade jag forskningsprojektet på folkhögskolans ”demo-
kratitid” som var avsatt till inbjudna föreläsare. Fördröjningen fick dock 
som konsekvens att projektet inte presenterades officiellt för den allmänna 
kursens personal förrän på en planeringsdag försommaren 2001. Då hade 
över ett år gått och en ny rektor hade börjat på skolan, vilket också gjorde 
att det blev en ny representant från folkhögskolan i den lokala referens-
gruppen. Vid den tidpunkten gick det snabbt att samverka och få möjlighet 
att genomföra observationerna.  

I inget fall har jag uppfattat att personalen inom folkhögskola eller stu-
dieförbund har känt sig pressad till att ta emot mina besök. Vid flera tillfäl-
len har de också bett mig återkomma vid ett annat tillfälle än det jag hade 
planerat.  

 
 

Läsning av dokument 

 



45

De dokument som jag läst är dels redovisningar som har förbestämda ru-
briker från EU, dels redovisningar som projektet själva har designat. När 
gemensamma redovisningen skrivs och när nationella redovisningen skrivs 
finns redan rubriker som skall följas. Det innebär att det finns en viss tan-
kemodell från anslagsgivarna när direktiv för ansökan formuleras, sedan 
följs den tankemodellen upp genom de förbestämda rubrikerna i redovis-
ningarna. Detta medför att det blir en lämplig redovisning för anslagsgiva-
ren, men för mig som läsare undrar jag ibland vad som skulle kunna ha be-
skrivits mellan de fastlagda rubrikernas redogörelser. Ibland har det varit 
svårigheter med att följa vad som hänt i projektet och vilka som deltagit. 
Dessa svårigheter uppstår inte på grund av fel i redovisningarna utan för att 
anslagsgivarna och jag ställer olika frågor till projektägarna.  

Jag är medveten om att dokumenten inte alltid ger en rik information om 
EU-projekten eller den process som EU-projekten inneburit för parterna. 
Det går inte att dra slutsatsen att studien presenterar hur folkhögskolor och 
studieförbund generellt arbetar med europeiska projekt eller europeiska 
frågor. Särskilt inte med tanke på att det finns tidigare och samtida annan 
internationell verksamhet. Däremot menar jag att det går att diskutera huru-
vida de aktuella EU-projekten tagit sig an EU- medborgaren inom pedago-
gisk verksamhet.  
 
Forskningsperspektiv 
Min utgångspunkt för studien var att jag uppfattade att hur medborgaren 
förstås inte var entydigt definierat och hur medborgare gestaltas i praktik 
inte heller var entydigt organiserat. Vad en medborgare är och vad en med-
borgare gör är till största delen en fråga om vad olika personer kommer 
överens om, eller kämpar om. Hur medborgaren förstås och gestaltas i 
praktiken kan alltid uppfattas och organiseras annorlunda, jag menar också 
att det är sociala handlingar som skapar det varande och det som kan vara 
annorlunda.  

2:6 Sammanfattning 
I detta andra kapitel har jag beskrivit att genomförandet av studien kan be-
skrivas som en process med tre faser. Under den första fasen genomfördes 
ett forskningsprojekt, Medborgarbildning i lokalsamhället (Mil). Inom det 
forskningsprojektet genomfördes tre datainsamlingar vars resultat analyse-
rades. Den andra fasen bestod av att återläsa forskningsprojektets resultat. 
Den tredje fasen bestod av att genomföra ytterligare en datainsamling och 
analysera resultaten samt genomföra den slutliga skrivningen.  
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Dessutom redogjorde jag för att det var förändringar som genomförts i 
denna studie jämfört med den tidigare forskningsrapporten. Förändringarna 
gäller att kombinationen av centrala begrepp förändrats till att bli kombina-
tionen medborgare, styrningsnivåer (lokal, nationell, regional), samhällets 
sfärer (privat och offentlig), privat och kollektiv (gemensamma frågor) och 
pedagogisk verksamhet. Den nya kombinationen av centrala begrepp får 
konsekvenser för resultatpresentationen där vissa delar från Mil inte presen-
teras igen.  

Utifrån ett etiskt protokoll beskrev jag också urval och genomförande av 
intervjuer, observationer och analys av dokument samt etiska aspekter. 
Slutligen genomförde jag en kritisk reflektion av genomförandet av studien.  
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Kapitel 3. Medborgaren som projekt 

3:1 Inledning 
I detta kapitel presenterar jag författare som tidigare behandlat privat och 
offentlig sfär i ett samhälle, medborgarens roll105 och medborgarens hand-
lingsmöjligheter. Kapitlet avslutas med att jag skisserar områden som ut-
gångspunkt för frågor om hur medborgaren förstås och gestaltas i praktik. 

3:2 Samhället och ’det moderna projektet’ 
För att kunna följa olika författares argumentation och förståelse av relatio-
nen mellan enskild individ och samhälle behöver jag föra in begreppet ”det 
moderna projektet”. Ett sätt att förstå det moderna är att kontrastera modern 
mot något gammalt, dåtid och därmed blir det moderna något nytt, samti-
den. Om det moderna förstås som något nytt kan också de som skapat det 
nya haft ett annat tidsperspektiv, de skapade för framtiden.  

Sven Liedman106 menar att det moderna projektet kan förstås som den 
förändring som skedde när upplysningen, vetenskapens rationalitet, indust-
rialisering och slutligen det moderna samhället byggdes upp. Själv väljer 
han hellre att använda begreppet upplysningsprojekt än det moderna pro-
jektet. Inom upplysningsprojektet, menar Liedman, fanns de idéer som re-
presenterar modernitet. En idé var att förnuftet skulle framhävas förekänsla, 
en annan att tanken skulle vara inriktad mot framtiden.  

En av de idéer som förverkligades var att styrelseskick i alltfler länder 
skulle grundas på demokrati, folkstyre. Demokrati skulle dock komma att 
definieras på olika sätt, liksom medborgarens roll i demokratin. För John 
Dewey107 var demokrati ett styrelsesätt (politisk demokrati), men också ett 
sätt att organisera tillvaron som han ville skulle vara vägledande inom olika 
områden, exempelvis inom utbildning för att träna barnen i sin roll som 

                                              
105 En betoning av roll kan ge intryck att viljeinriktning hos medborgaren inte uppmärk-

sammas, men det är inte min avsikt, se exempelvis diskussion i Lars Svedberg, Rek-
torsrollen. Om skolledarskapets gestaltning, 2000, s. 67 

106 Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, 1997/1998 
107 John Dewey, Individ, skola och samhälle, pedagogiska texter av John Dewey, 1998; 

John Dewey, Demokrati och utbildning, 1916/1999, s. 127; John Dewey, The public 
and its problems, 1927/1991, s. 26-27, 31, 35, 75, 82, 123, 125-127, 137, 142, 143, 
184, 192-193, 211, 216 
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medborgare. Rollen som medborgare innefattade att ha en relation till det 
offentliga, staten, men offentlighet omfattade också offentlig opinionsbild-
ning. En stat beskrev Dewey som organisationen av allmänheten (the pub-
lic) vilka påverkades av offentliga tjänstemän som i sin tur bevakade intres-
sen som delades av medlemmar. Allmänheten, menade Dewey, kunde vara 
svår att finna, särskilt som det fanns flera allmänheter i form av intresse-
grupper (som dock inte diskuterade så mycket som Dewey hade hoppats). 
Han uppfattade att den maskinålder som han menade att 1900-talet innebar 
skapat ett mellanrum mellan staten och medborgarna som fyllts med en 
form av politisk parti-”maskin”. Han föreslog flera lösningar till detta pro-
blem. Diskussionerna i offentlighet behövde innehålla att medborgare för-
medlade sina tankar till varandra och också att forskning förmedlade sina 
resultat för diskussion. Medborgare hade strävat efter att bli individer, men 
nu behövde den fria individen återfå sin relation till och möjlighet att skapa 
ett kollektiv för aktivitet. Dewey såg, vad han kallade, the Great Communi-
ty som ett samhälle med fri och fullständig inter-kommunikation där ändå 
det lokala samhället är utgångspunkt. Det var främst i det lokala samhället 
som Dewey såg att allmänheten kunde upptäcka och identifiera sig själv.  

Även Hanna Arendt108 fann att det blivit ett nytt ”mellanrum” i samhäl-
let och hon problematiserade förändring av människor handlingar i offent-
lighet. För henne innebar offentlig det som är synligt för alla och också 
världen själv i meningen att det är den värld som vi uppfattar som gemen-
sam109. Hon menade att istället för att enbart handla som privatperson och 
politisk person (i offentlighet) har ett socialt rum uppstått. Detta sociala 
rum skulle inte betraktas som självklart positivt, utan här skilde Arendt 
mellan handling och beteende. Som Arendt förstod förändringen kunde den 
innebära att människor inte handar politiskt medvetet utan beter sig som 
producenter, konsumenter och urbana stadsbor i social samvaro 110. Till 
skillnad från Dewey menade hon dock att det var angeläget att bevara den 
enskilda individen. Det offentliga beskrevs som en möjlighet att bevara en 
enskild identitet då det utgjorde en situation där människor träffas. I det 
offentliga måste individerna förtydliga sig själva, vilket i sin tur gör att de 
inte ”faller in i varandra”111. Ändock var den sociala situationen en förut-
sättning för handling till skillnad från tillverkning. Tal och handling behöv-
de en omvärld att rikta sig mot. För Arendt blev särskilja och förbinda cen-
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trala begrepp för att upprätthålla identitet och inte förlora den i ett massam-
hälle. Hon såg, vid denna tid, en framtid där individualiteten skulle kunna 
vara i fara och människorna mer eller mindre bedövas av jämlikhet112.  

Den tilltro till planerad framtid med utgångspunkt från viss ideologi som 
Arendt problematiserar kan uppfattas som det Björk113 kallar en renässans-
modern inställning där tvivel finns. Björk menar att det funnits diskussioner 
i Sverige där renässansmodernismens inriktning mot tvivel existerat paral-
lellt med modernitetens inriktning mot säkerhet, möjligen delvis på grund 
av att Sverige haft folkbildande verksamhet där olikhet har tillåtits. 

Efter Arendt och andra som kritiserat det moderna projektet har en dis-
kussion följt om att det moderna projektets tid är förbi. När Ulrich Beck 
argumenterar för att vi är på väg mot en annan modernitet menar han att det 
finns två epoker i modernitet. En enkel industriell modernitet faller sönder 
och istället skapas en ”andra modernitet” som är inriktad på reflexivitet. 
Med reflexivitet menar Beck att moderniteten inte länge söker sin motsats i 
en dåtid utan istället måste konfronteras med sig självt, med sin framgång 
och med sina misslyckanden, det som idag är ett västerländskt risksamhäl-
le. Beck menar att demokratin ställs inför en utmaning eftersom risker kan 
medföra att åtgärder vidtas som övergår i ett totalitärt samhälle114. Med-
borgarna, menar Beck, kommer att delta i en politisk systemförändring. 
Den första förändringen innebär att den centrala röstningen som gav legiti-
mitet till förändringar kan få mindre betydelse. Den stora legitimiteten kan 
istället utgå från framgångsrika handlingar inom företag. Det vill säga vissa 
politiska diskussioner om val av förändringar i offentlighet uteblir. Politis-
ka diskussioner reduceras. En andra förändring innebär vad som utgör poli-
tisk drivkraft. Uppbyggnaden av välfärdsstaten och utvecklingen av veten-
skap var länge starka drivkrafter. Förändringen är självgenererande och inte 
uttryck för medborgarens politiska vilja. Dessutom kommer de två beskriv-
na förändringarna att leda till att den begränsade politiska handlingen inom 
etablerad offentlighet kompletteras med politisk delaktighet utanför ett po-
litiskt system i form av exempelvis aktionsgrupper. Slutligen kommer det 
politiska systemet, parlamentet, att bli icke-politiskt på grund av brist på 
maktutövning och det icke-politiska (företagen) att bli politiskt på grund av 
handlingsmöjligheter115. Det finns dock möjligheter till motstånd. Förutsatt 
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115 Beck, 1986/1998, s. 306-311 
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att beslutanderätt decentraliseras kan kollektivt handlande, kollektivt läran-
de och kollektivt skapande utgöra ett motstånd116.  

Det är i den reflexiva moderniteten det politiska skall skapas enligt 
Beck. Han menar att uppfattningen om och villkoren för det politiska måste 
konstrueras om, med Becks ord omförhandlas och omprojekteras. Situatio-
ner som tidigare benämndes som ordningsproblem kan nu formeras som 
riskproblem. Riskproblem finns det inte alltid tydliga åtgärder mot. Det är i 
denna situation som det moderna projektet behöver leda till självkritik. Det 
moderna projektet behöver bli reflexivt. Beck menar att vem som kan, eller 
inte kan, lära sig att hantera risker och ovisshet är en nyckelfråga117. Att det 
moderna projektet omkonstrueras kan också ses positivt. De enskilda indi-
vidernas handlande, särskilt i det privata, blir centralt118. Medborgaren kan 
ses som opolitisk i välfärdsstaten, men blir snart en politisk medborgare 
eftersom handlingar i en ekonomisk sfär behöver betraktas som politiska 
handlingar enligt Beck119. Eftersom risker överskrider sfärer som privat 
och offentlig menar Beck att vad som är en politisk handling kan problema-
tiseras och refererar till Anthony Giddens.  

Därmed har Beck introducerat oss till ytterligare en forskare som kan 
hänföras till det senmoderna projektet, Anthony Giddens120. På samhällsni-
vå finns ett senmodernt projekt och på individnivå finns ett ”självets reflex-
iva projekt” enligt Giddens121, där ”Självets reflexiva projekt, som består i 
att upprätthålla sammanhängande men ständigt reviderade biografiska be-
rättelser, äger rum i en kontext av många valmöjligheter, som filtreras ge-
nom abstrakta system.”122. Självets reflexiva projekt är ett sätt att förstå 
individers handlingar. Dessa handlingar innebär att individer aldrig är pas-
siva utan alltid påverkar och det finns allt större tillägnelseområden (infor-
mation, kunskap) som grund för reflexivitet.  

De dilemman som en individ behöver hantera är förening kontra frag-
mentering, maktlöshet kontra tillägnelse, auktoritet kontra ovisshet och per-
sonaliserad kontra kommodifierad erfarenhet123, sammanfattningsvis en 
balansgång. Dessa dilemman har politiska implikationer menar Giddens. 
Han ser självets reflexiva projekt som en del i en social omvandling och 
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han vill skilja mellan emancipatorisk politik och livspolitik. Han menar att 
politiska inriktningar som liberalism, konservatism och socialism känne-
tecknas av förväntan på emancipation från något. Giddens egna begrepp 
livspolitik förutsätter viss emancipation. Han menar att den emancipatoris-
ka politiken handlar om livsmöjligheter, medan livspolitiken handlar om 
livsstilar. Livspolitiken handlar om självförverkligande, men inte reducerat 
till individnivå utan ett självförverkligande som är relaterat till globala pro-
cesser. Den autencitet som individen skapar behövs för att skapa samman-
hang i en lokal och global situation som är ständigt föränderlig. Dessutom 
menar Giddens att livspolitik kommer att använda både lokala och globala 
referenser med utgångspunkt från moraliska och existentiella frågor124. 
Han förutsätter att detta kommer att leda till en offentlig debatt, men pro-
blematiserar inte offentligheten som begrepp och praktik.  

Arendts problem med det moderna projektet var att individer kunde upp-
lösas i en massa och hon såg offentligheten som en möjlighet att bevara 
individen. Beck och Giddens är också kritiska till det moderna projektet, 
men förefaller ha en lösning på problemet, institutionell och individuell 
reflexivitet i både det privata och det offentliga.  

Hur medborgaren förstås och gestaltas i praktik ses ofta som nära för-
knippat, för att inte säga som en central del, av det moderna projektet. Det 
är den enskilda individen som skall vara medborgare och ha politiska rät-
tigheter och skyldigheter, inte ett kollektiv i form av stånd, eller skrå. Dessa 
rättigheter och skyldigheter är starkt knutna till handlingar i en offentlig 
sfär. Ulrich Beck menar till och med att om det moderna projektet skulle 
drivas till sin spets skulle resultatet bli en ensamstående människa eftersom 
hänsyn sällan tas till en privat sfär med familj125. 

3:3 Medborgaren i offentlighet  
Den centrala teori om samhället som främst inspirerat mig är formulerad av 
Jürgen Habermas. Det är hans teori om att samhället är uppdelad i privat 
och offentlig sfär samt medborgarens diskussion i den offentliga sfären som 
blir central i studien. Dessutom presenteras en del av den kritik som fram-
förts mot Habermas teori samt hans respons på kritiken. 
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Offentlighet 
Med utgångspunkt från Västeuropas socioekonomiska förändring menar 
Habermas att ”Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås 
som de till publik församlade privatpersonernas sfär.”126. Denna publik 
förde diskussioner under 1800-talet i gränslandet mellan det offentliga och 
det privata. Utifrån att offentligheten ses som social mötesplats utveckla-
des, enligt Habermas, en rad kriterier för att människor skulle få delta. De 
som träffades för att diskutera behövde betrakta varandra som jämbördiga. 
Det skulle vara argumentation, inte börd, som skulle fälla utslaget. Dessut-
om krävdes att vad som vanligen diskuterades blev utsatt för en viss pro-
blematisering, man satte ifråga. Publiken måste ha en viss öppenhet för att 
se sig själv som en del av en större helhet och också kunna acceptera nya 
medlemmar. Denna offentlighet blir organisationsprincipen för de borgerli-
ga rättsstaterna med parlamentarisk regeringsform, men förutsättningen för 
detta var att det borgerliga samhället inom sig innehade marknaden och 
förblev en privat sfär.  

Under 1900-talet utvecklades institutioner som förmedlade mellan en 
privat och en offentlig sfär. Dessa institutioner, menar Habermas, samver-
kade snart alltför mycket under 1900-talet med staten och konsekvensen 
blev att makten delades mellan stat och institution. Integrationen av det of-
fentliga och det privata förstörde den offentlighet som ”förmedlade” mellan 
stat och samhälle. Massmedias roll blev att manipulera publiken och att 
legitimera beslut127. 

Detta var en utveckling som gjorde det svårt att legitimera beslut och sta-
tens val blev då att förlägga förhandlingarna utanför parlamentet (riksdag). 
Staten delegerade ansvar till exempel till intresseorganisationer som blev 
tillfrågade i politiska ärenden. Detta utan att de på samma sätt som de för-
troendevalda ställdes till ansvar. Det ledde inte heller till kritisk diskussion 
utan istället utvecklade organisationerna en feodal representativ offentlig-
het, de representerade medlemmarna i offentligheten. Genom denna ut-
veckling förlorade parlamentet sin funktion att föra kritisk diskussion.  

Habermas menar att då offentligheten fick en förändrad funktion blev 
den tveksam som organisationsprincip för den statliga ordningen: ”Publici-
teten har omfunktionerats från en princip för kritik (handhavd av publiken) 
till en princip för styrd integration (från demonstrerande instansers sida; 
förvaltningen, intresseorganisationerna och framför allt partierna).”128  
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De socialstater som Habermas främst utgick ifrån hade dock en utform-
ning som skulle ha kunnat ”rädda situationen” och bidra till en kritisk dis-
kussion. Den lösning som Habermas föreslog var att institutioner skulle 
arbeta efter offentlighetsprincipen och genomföra en kritisk diskussion 
både internt och externt.  

Efter att ha problematiserat förändringar i offentlighet genomförde Ha-
bermas en kritisk granskning av hur ett systeminriktat perspektiv skulle 
kunna förenas med ett aktionsinriktat perspektiv129. Den lösning han före-
slog var att betrakta samhället som bestående av två nivåer, en kommunika-
tiv handlingsinriktad livsvärld och system som är självreglerande130. Livs-
världen är ett analytiskt begrepp och är den kommunikativa delen av sam-
hället. Livsvärlden beskrivs av Habermas som en horisont inom vilken 
kommunikativ handling hela tiden är rörlig och i sin tur begränsad och för-
ändrat av den strukturella förändringen av samhället som helhet131. Livs-
världens kommunikation har successivt omformats och slutligen har ett 
system uppkommit som skiljer sig från livsvärlden. Skälet till denna av-
gränsning är att Habermas menar att det inte finns intentionella handlingar 
inom systemvärlden, handlingarna är instrumentella, system agerar inte, 
system reagerar. Habermas skiljer också mellan system- och handlingsra-
tionalitet där systemrationalitet innebär förmåga till anpassning i ett själv-
reglerande system och handlingsrationalitet innebär läroförmåga hos hand-
lande subjekt. I båda fallen sker problemlösning, men det är handlingsra-
tionaliteten som behöver legitimeras, systemet har ju legitimitet i anpass-
ning för överlevnad132.  

Livsvärlden är uppdelad i en privat sfär där människan är producent eller 
konsument och en offentlig sfär där människan är klient eller medborgare. 
Systemet delas i sin tur upp i ett ekonomiskt system och ett administrativt, 
politiskt system133. Vi får därmed ett samhälle där fyra olika delar kan an-
vändas för analys, livsvärldens privata och offentliga del samt system med 
politisk respektive ekonomisk del. Habermas föreställer sig att människor 
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växlar från den privata delen av livsvärlden till den offentliga delen av livs-
världen och där tar sin medborgarroll och diskuterar. De åsikter som fram-
förs förs vidare till det politiska systemet som i sin tur påverkar det ekono-
miska systemet. Beskrivningen påminner delvis om ett fungerande system, 
men det är systemets logik, det vill säga avsaknad av dialog, som sakta på-
verkat livsvärlden enligt Habermas, livsvärlden koloniseras134. Därför blir 
han särskilt intresserad av hur kommunikationen genomförs.  

Istället för att fokusera offentligheten, i tid eller rum samt dess mål-
grupp, studerar också Habermas själva kommunikationen som förväntas 
äga rum i offentligheten. Habermas135 ägnar sig åt dessa sociala handling-
ars förutsättningar och diskuterar hur social ordning får sin legitimitet och 
menar att legitimiteten uppstår ur kollektiv rationalitet. Denna rationalitet 
skapas i sin tur genom fri och förutsättningslös dialog.  

Habermas menar att en dialog inte behöver leda till en ytterligare aktivi-
tet, men kan göra det. Den kommunikativa handlingen har istället förståelse 
som grundval. De som lyssnar och talar förutsätts vara aktiva i kommunika-
tionen, de förutsätts försöka förstå och också att ändra, eller snarare 
komplettera, sin egen uppfattning. Parterna behöver inte alltid ändra stånd-
punkt, men de behöver vara beredda att komplettera ståndpunkten då de 
uppnått ökad förståelse för den andra partens behov och argumentation.  

Varför problematiserar då Habermas dessa sociala handlingar och skapar 
en egen teori? Hans mening är att andra teorier inte förklarar fullt ut hur 
handlingar kan rationaliseras. Teorin om det kommunikativa handlandet 
ger ytterligare en möjlighet att studera hur handlingar kan rationaliseras och 
möjlighet till kritik och förbättring av vetandet. Dessutom menar Habermas 
att det kommunikativa handlandet gör att vi kommer bort från viss god-
tycklighet. I det kommunikativa handlandet är det den inbördes förståelsen 
som utgör grunden för rationaliteten.  

Habermas136 menar att nationer försökt att förena frihet och jämlikhet 
inom välfärdsstaten och därmed kunnat universalisera de mänskliga rättig-
heterna och att detta delvis lyckats, men till priset av att de politiska parti-
erna har flätats in i staten. På det viset uppstår brister i den procedur, den 
kritiska offentliga diskussionen, som ska ge besluten legitimitet. Han ser 
dock fortfarande som en möjlighet att fria associationer kan uppstå och 
inom dessa kan kritisk diskussion och opinioner bildas.  

Vad jag förstår likställer inte Habermas organisation, parti och fri asso-
ciation utan han vidhåller att partier och organisationer står alltför nära sta-

                                              
134 Habermas, 1981/1985/1989, s. 391ff 
135 Habermas, 1996, s. 111ff 
136 Habermas, 1995/1997, s. 119 

 



55

ten. Möjligen skulle man kunna tänka sig att hans fria associationer liknar 
aktionsgrupper eller nätverk. Det blir här som Habermas ser en möjlighet i 
att autonoma offentligheter kan uppstå kring dessa associationer. De fria 
associationerna blir viktiga om ett nytt Europa inte behöver grundas på ter-
ritorier och juridik utan på idéer som medborgarna omfattar (i viss likhet 
med föreställningen om att USA symboliserar frihet, min anmärkning). Ha-
bermas ser inga problem med att en intressegemenskap överskrider natio-
nella gränser, däremot är han tveksam till att välfärdssystem kan bibehållas 
på global nivå så att människor betraktas som världsmedborgare137. Ett eu-
ropeiskt medborgarskap förefaller inte vara främmande för honom vilket 
visar sig i att han ofta ger exempel på att det är staten och inte nationen som 
är grund för medborgarskap, även om han använder begreppet nationals-
tat138. Inte heller är världsmedborgare främmande för Habermas och han 
diskuterar huruvida att folkrätt kan antas av överstatligt organ utan att na-
tionalstater försvinner139. 

De kollektiva associationerna förutsätter dock att individen har en själv-
förståelse, menar Habermas140. Denna självförståelse uppnås när en individ 
både har gått igenom en bildningsprocess ”…genom vilken man blivit till 
den som man anser sig vara…” och att processen inneburit ”…en kritisk 
siktning och reorganisering av de integrerade elementen på ett sådant sätt 
att det egna förflutna kan accepteras som bildningshistorien för den person 
som man i framtiden skulle vilja vara och förbli …”141.  

Habermas teori har utsatts för kritisk granskning ur flera aspekter. När 
jag nu presenterar några av kritikerna väljer jag att först utgå från Nancy 
Frasers142 kritik. Skälet är att hennes kritik, vars slutsats är att Habermas 
teori minskar i förståelsevärde eftersom gender inte omfattats, omfattar be-
grepp som andra kritiker fortsatt att problematisera. Fraser har teorin om 
kommunikativ handling från tidigt 1980-tal som utgångspunkt. De differen-
tieringar Habermas gör, som också stödjer varandra, i hela hans teori med-
för att helheten behöver problematiseras, enligt Fraser, som börjar med 
hans differentiering mellan symbolisk och materiell reproduktion. Verk-
samhet som omsorg (om barn) beskrivs som symbolisk reproduktion, me-
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dan Fraser menar att det inte går att göra denna differentiering. Barnomsorg 
handlar inte enbart om identitetsskapande utan också om materiell överlev-
nad.  

Dessutom problematiserar Fraser143 Habermas skillnad mellan handling-
ar som är socialt integrerade (överenskomna) och systemintegrerade (funk-
tionella). Det största problemet uppstår, menar Fraser, i att maktutövning då 
inte belyses i ”överenskommelser”. Konsekvensen blir att kvinnors verk-
samhet (såsom barnomsorg) förstås som överenskommen symbolisk repro-
duktion medan pengar och makt skulle finnas i funktionella system. Det 
innebär att Fraser anser att indelningen i livsvärld och system och teorin om 
livsvärldens kolonialisering inte ökar vår förståelse av samhället eller dess 
förändringar. Den kolonisering (systems rationalitet blir livsvärldens ratio-
nalitet) som Habermas beskriver är inte ny och består främst av manlig 
dominans i samhällets sfärer. För att kunna studera dominans behöver även 
privatlivet förstås som ett ekonomiskt system (därför tar Fraser upp att 
barnomsorg är materiell fråga) där överenskommelser inte är förhandlade 
utan kan ses som underordning. 

Däremot använder Fraser144 gärna begreppen privat och offentlig. Ha-
bermas teori beskriver relation (pengar) mellan privat sfär (konsumenter) 
och ekonomiskt system (arbetskraft) och relation (makt) mellan offentlig 
sfär (medborgare) och administrativ stat (klient). Fraser menar att istället 
har individer i hög grad samtliga roller och det finns relationer tvärs över 
sfärerna och systemen (i den mån den indelningen går att göra). Dessutom 
menar Fraser att rollerna tenderar att förstås som manlig arbetskraft och 
medborgare respektive kvinnlig konsument och klient. Rollerna kan i sin 
tur problematiseras. Klienten kan inta två subroller, den som får arbetslös-
hetsunderstöd (man) och den som får ekonomiskt bidrag (kvinna). Med-
borgaren i Habermas modell förväntas vara en deltagare i politisk debatt 
och formulering av allmän opinion. Medborgaren skall ha kapacitet att tala, 
delta som jämlik i en dialog och komma överens – kapaciteter som kvinnor 
får problem med under manlig dominans. Dessutom menar Fraser att med-
borgarrollen innehåller ytterligare en kapacitet som utesluter kvinnor, sol-
daten som försvarar ett land145. Det finns en kolonialisering, men inte på 
det sätt som Habermas menar, utan på grund av männens (ökande) domi-
nans.  

Fraser menar att Habermas bidrag finns i möjligheten att diskutera diffe-
rentiering mellan handlingar som är socialt integrerade (överenskomna) och 

                                              
143 Fraser, 1985 
144 Fraser, 1985 
145 Kvinnor deltar dock i militärt försvar i Sverige  
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systemintegrerade (funktionella) samt relationerna mellan det privata och 
det offentliga (de fyra rollerna). Därmed menar Fraser att Habermas modell 
med offentliga diskussioner är nödvändig för demokrati, men hans sätt att 
utarbeta modellen ifråga om status och gränser kan kritiseras146. Det är 
svårt att uppnå jämlikhet mellan parter i diskussioner vilket gör att det är 
fördelaktigt med flera offentligheter i förhoppningen att jämlikhet skall 
uppnås. När offentlig beskrivs i relation till stat, tillgänglig för alla, intres-
sant för alla och syftar till ett gemensamt bästa kontrasteras detta mot det 
privata. Enbart deltagare kan avgöra vad som intresserar dem i en diskus-
sion och det kan vara så att det bara är privata frågor som är intressanta för 
alla. För Fraser är offentligheten en möjlighet att formera vad hon kallar en 
diskursiv opinion, men också en social identitet. Därför kan också Fraser 
kritisera vad som sker om det gemensamma bästa blir diskussionens syfte, 
då får inte deltagarna möjlighet att utkristallisera sina intressen (sociala 
identitet). Hon menar också att en skarp gräns mellan civilt samhälle och 
staten inte är rimlig. Dels för att den ideala jämlikhet som eftersträvas har 
större mål att uppnås om staten är inblandad (med stöd) till ett civilt sam-
hälle, dels för att det går att förstå som att det finns en offentlighet inom det 
civila samhället, som hon benämner svag offentlighet, där opinion skapas 
till skillnad från en stark offentlighet såsom parlament där opinion skapas 
och där beslut fattas om lagar. Om de senare kriterierna följs menar Fraser 
att hon också har föreslagit dels flera offentligheter, dels att de benämns 
svag och stark offentlighet. 

Även Jean L Cohen och Andrew Arato 147 kritiserar Habermas indelning 
i system och livsvärld. De menar att samhället kan differentieras på ett an-
nat sätt där de skiljer ett civilt samhälle från stat och ekonomi. Inom det 
civila samhället finns en privat och en offentlig sfär, men de menar också 
att staten är offentlig och ekonomi är privat. Eftersom Habermas har argu-
menterat för offentlighetens förfall menar Cohen och Arato att medborga-
ren får svårigheter att handla i Habermas modell. När systemens rationalitet 
träder in och medför en sorts automatisk integration finns fördelar med väl-
färd, men nackdelen är att det bli ett beroende av välfärden istället för soli-
daritet och kommunikation för att agera. Istället för kommunikation och 
gemensamhet finns byråkratisering och individualisering.  

                                              
146 Fraser, 1992, s. 117-137, 140 
147 Jean L Cohen och Andrew Arato, Det civila samhället & den politiska teorin, 

1992/1995, s. 85, 199, 350, 366, 374-375, Cohen och Arato använder sig ibland av po-
litiskt och ekonomiskt samhälle, s. 355, de diskuterar i vissa fall även som om ekono-
miska samhället har offentlig sfär, s. 405 
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Habermas teori innebär möjligheter menar Cohen och Arato, men det 
finns ett problem med att Habermas menade att det fanns ett allmänintresse, 
de menar att det är oklart vad som avses. De menar att istället skulle be-
greppet kollektiv identitet kan användas eftersom en diskussion kan syn-
liggöra att det finns något som förenar en grupp. Därmed får diskussionen 
rollen av synliggörande och utgångspunkten blir inte ett bestämt allmänin-
tresse148.  

De kollektiv som nämns skulle kunna utgöras av sociala rörelser. Cohen 
och Arato menar att sociala rörelser som använder sig av offentlighet i ett 
civilt samhälle bidrar till att medborgare får nya möjligheter149. Habermas 
har själv diskuterat sociala rörelsers roll och menar att rörelserna själva inte 
alltid fört offentliga diskussioner på ett korrekt sätt, men hade förhoppning-
ar om att nya rörelser skulle kunna förändra situationen150. Till skillnad 
mot Habermas menar Gemma Edwards151 att de äldre sociala rörelserna 
hade den förmåga som krävs för att förändra sitt sätt att kommunicera. 

Seyla Benhabib152 kritiserar att Habermas har använt sig av en dualism i 
form av privat och offentlig sfär som försvårat för vissa innehållsliga frågor 
att komma på dagordningen. Detta trots att Habermas teori främst omfattar 
procedur. Förutsatt att Habermas modell för procedur vid diskussion följs 
(radikal procedur) menar Benhabib att uteslutning av frågor från dagord-
ning, med hänvisning till att de är privata, inte kan ske. Vad som kan kom-
ma upp på dagordningen regleras inte av proceduren. Vad som regleras är 
att alla skall ha tillträde. Detta tillträde borde kunna ökas med stöd av Ha-
bermas diskursmodell. En kollektiv viljebildning kan då äga rum tidsmäs-
sigt under mellanvalsperioder och socialt i olika grupperingar, inte enbart 
inom en mindre krets av politisk elit153. Det finns dock vissa aktiviteter 
som fortfarande får svårigheter att erkännas som kollektiv viljeyttring. Med 
Habermas gränsdragningar utesluts social kritik såsom gatudemonstrationer 

                                              
148 Cohen och Arato, 1992/1995, s. 316-321, 381 
149 Cohen och Arato, 1992/1995, s. 392, 426, 445 
150 Habermas, 1995/1997, s. 119; Habermas, 2001, s. 70f, 109f 
151 Gemma Edwards, ”Habermas and social movements: what’s ‘new’?” i Nick Crossley 

och John Michael Roberts, red, After Habermas. New Perspectives on the Public 
Sphere, 2004, s. 123 

152 Seyla Benhabib, Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och post-
modernism, 1992/1994; Benhabib, 1992, s. 86-95; jämför också Nancy Fraser, 1985; 
1992 

153 Benhabib, 1992/1994, s. 120-121 
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och kritik som kan finnas i konstnärliga sammanhang menar Michael E 
Gardiner154.  

Det är inte enbart sfärer i samhället som diskuterats, även den teori om 
kommunikation som Habermas presenterat har kritiserats. Amy Gutmann 
och Dennis Thompson155 diskuterar om diskussioner skall leda till över-
enskommelse för att parterna enas om något gemensamt gott eller genom 
att komma överens om något som parterna kan leva med för att uppfatt-
ningar och behov helt enkelt kan inkluderas i något gemensamt gott. Det 
sistnämnda skulle då kunna förstå som en variant av det allmännas bästa 
och, enligt Gutmann och Thompson vara att föredra då överenskommelser 
kan bli tvingande. Gutmann och Thompson156 anger tre förutsättningar för 
deliberativ demokrati, som också kan vara direkt vägledande för ett delibe-
rativt samtal: ömsesidighet, offentlighet och ansvarighet. Medborgaren 
skall inte förändra sitt ställningstagande bara för att situatio-
nen/(personerna) förändras (consistency in speech), dessutom behöver tal 
och handling följas åt (consistency between speech and action), och slutli-
gen behöver en medborgare acceptera vilka konsekvenser den egna upp-
fattningen har för ställningstagande i andra frågor (integrity of principle). 
Denna ömsesidighet157 kan inte enbart bestå av samtal utan behöver också 
uttryckas i gemensamma handlingar. De personer som har denna kapacitet 
har vad Gutmann och Thompson kallar en ”offentlig karaktär”. 

Dessutom föreslår de vad som kan kallas medborgerlig generositet vilka 
motsvarar de tidigare föreslagna förutsättningarna, men nu i relation till 
andra medborgare. Först och främst bör den andres uppfattning och en oe-
nighet bekräftas. Därutöver behöver finnas en öppenhet inför att lyssna, 
förstå och ändra sin ståndpunkt. Det behöver finnas en disposition för att 
söka en form av minsta gemensam uppfattning, inte för att enas utanför att 
klargöra var oenigheten finns. Slutligen skall argumenten vara offentliga 
eftersom offentlighet har ett egenvärde, men också för försäkra sig om att 
ömsesidighet gäller. Ibland kan slutna rum ge särskilda möjligheter till 
samförståndslösningar, men Gutmann och Thompson förordar en offentlig 

                                              
154 Michael E Gardiner, ”Wild publics and grotesque symposiums”, i Nick Crossley och 

John Michael Roberts, red, After Habermas. New Perspectives on the Public Sphere, 
2004, s. 44 

155 Amy Gutmann och Dennis Thompson, Why deliberative democracy? 2004, s. 26-29 
156 Amy Gutmann och Dennis Thompson, Democracy and Disagreement. Why moral 

conflict cannot be avoided in politics, and what should be done about it, 1996, s. 12-13, 
92, 99, 126-127, 144, de problematiserar också innehåll i diskussionen, men i relation 
till Habermas proceduriella teori blir deras förslag till procedur mest intressant 

157 Gutmann och Thompson, 2004, s. 61, 81 
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debatt. Däremot blir inte ett enskilt intresse automatiskt ett allmänt intresse 
för att det förs fram offentligt enligt dem158.  

Slutligen finns ansvarighet vilket innebär att alla ansvarar inför varandra 
och att handlingar motiveras i moraliska termer. Med moraliska termer av-
ses att den som beslutar också skall vara medveten om att beslutet påverkar 
andra än i den närmaste omgivningen. Gutmann och Thompson menar att 
procedural demokrati (som Habermas kan sägas företräda) inte tar hänsyn 
till den moraliska aspekten i form av att konsekvenser för fler än de när-
mast berörda beaktas159. De menar också att konstitutionell demokrati som 
hänvisar diskussioner om moral till lagstiftning inte erkänner andra institu-
tioners bidrag till diskussioner. Bland de institutioner som bidrar till delibe-
rativ demokrati är utbildningssystemet det främsta. Eftersom utbildning för-
bereder studenterna för medborgarskap måste syftet med pedagogisk verk-
samhet vara att utveckla studenters förmåga att förstå olika perspektiv, 
kommunicera sin förståelse till andra personer och engagera sig i ett givan-
de och tagande av moraliska argument för att försöka komma till ömsesi-
digt acceptabla beslut160. 

Olika teoretiska utgångspunkter kan få konsekvenser för pedagogisk 
praktik. Den argumentation John Dewey161 har för att kommunikation är 
central för social handling och pedagogisk praktik har vissa likheter med 
Habermas teori om kommunikativ handling. Gutmann och Thompsons ar-
gumentation förhåller sig i sin tur till Habermas procedurala teori. I Sverige 
har olika författare inspirerats av Habermas och andra teoretiker som be-
handlar medborgare, demokrati och pedagogisk praktik. Kommunikatio-
nens förutsättningar, betydelse och karaktär har studerats inom pedagogisk 
praktik av olika forskare. Tomas Englund162 har formulerat didaktiska möj-
ligheter för diskussioner i klassrum inom formell skola. Klas Roth163 har 
diskuterat hur en medborgarbildning inom formell skola är möjlig ur ett 
teoretiskt perspektiv där deliberativa samtal sker mellan deltagare från skil-
da kulturer. Christer Fritzell har diskuterar hur pedagogisk praktisk skall 
kunna uppnå en symmetrisk (någon form av likhet) relation mellan olika 
                                              
158 Gutmann och Thompson, 1996, s. 99, 126-127 
159 Gutmann och Thompson, 1996, s. 92, 99, 144, 347, Gutmann och Thompson presen-

terar moralisk aspekt specifikt som utökat ansvar i denna text, men så som de formule-
rar sig indirekt tolkar jag också moralisk aspekt som en värdering det vill säga en upp-
fattning som kan diskuteras. Därmed får moral två betydelser, konsekvenser för en stör-
re grupp och en värdering som kan förändras 

160 Gutmann och Thompson, 1996, s. 359 
161 Dewey, 1998; Dewey, 1916/1999 
162 Tomas Englund, 1986; Tomas Englund, ”Den svenska skolan och demokratin. Möj-

ligheter och begränsningar”, i Det unga folkstyret, 1999, s. 36f; Englund, 2000 
163 Roth, 2000  
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parter i vad han kallar demokratisk pedagogik. Han menar att deliberation 
som procedur, hur ett samtal förs, kan vara en principiell möjlighet för de-
mokratisk kompetens164. En pedagogisk praktik omfattar både strategiska 
och kommunikativa165 handlingar, menar Lena Fritzen. Det blir en pedago-
gisk uppgift att balansera i ett spänningsfält och synliggöra konsekvenser 
av handlande166. Med utgångspunkt att formell skola ses som ett offentligt 
rum har Carsten Ljunggren167 funnit att pedagogisk praktik kan omfatta 
både expressiva168 och kommunikativa handlingar i skolans offentliga rum 
där social identitet skapas169.  

Som en sammanfattning kan sägas att kritikerna menar att Habermas teo-
ri, särskilt i de tidigare texterna, visar ett ideal där en utvald krets män dis-
kuterar vissa utvalda frågor genom en neutral procedur där själva diskus-
sionen kan vara handling nog, men inte alltid. Därmed synliggörs inte kom-
munikationens irrationella och känslomässiga aspekter, mångfald av aktö-
rer och varierande möjligheter att delta, både i diskussion och i handling.  

Habermas har förändrat sitt synsätt under decennierna bland annat efter 
att hans teorier kritiserats. Hans negativa bild av möjligheterna för en of-
fentlig sfär vill han tona ner med hänvisning till sin förändrade syn på för-
ändringar i samhället170. Offentliga diskussioner mellan medborgare är cen-
tralt eftersom staten, institutioner, inte ensamma kan upprätthålla en poli-
tisk offentlig sfär, det måste också finnas kulturell anda och medborgare 
som deltar171. Habermas172 använder sig av begreppet civilt samhälle när 
han skapar en teori som grundas på att makt cirkulerar genom att självstän-
diga offentliga sfärer förmedlar konflikter från periferi till kärnan av ett 
politiskt system. Medborgare behöver berätta i de offentliga sfärerna om 
                                              
164 Christer Fritzell, ”Pedagogical Split Vision”, i Educational Theory, vol 46 no 2, 

1996, s. 214-215; Christer Fritzell, Pedagogisk praktik som demokratiska samtal: någ-
ra steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell, 2003  

165 Med strategisk handling avses en social handling som är orienterad mot framgång, 
med kommunikativ handling avses en social handling som är orienterad mot förståelse, 
Fritzén, 1998, s. 65 

166 Fritzén, 1998, s. 209, 232, 250 
167 Carsten Ljunggren, Medborgarpubliken och det offentliga rummet. Om utbildning, 

medier och demokrati, 1996, s. 16, 18, 127, 144, 208 
168 En expressiv handling (med referens till Arendt och dÉntrèves) uttrycker individens 

unika identitet och det offentliga rummet blir ”a dramatic setting”, medan kommunika-
tiv handling skapar ”a discursiv space”, Ljunggren, 1996, s. 237f, 257 

169 Det finns också en kritisk diskussion om huruvida diskussioner ger bra underlag för 
beslut, se exempelvis Jon Elster, red, Deliberative Democracy, 1998 

170Jürgen Habermas, ”Further Reflections on the Public Sphere”, i Craig Calhoun, red, 
Habermas and the Public Sphere, 1992, s. 422, 438 

171 Habermas, 1992, s. 453 
172 Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of 

Law and Democracy, 1996/1998, s. 330, 351-352, 356, 358-359, 365 
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vilka konsekvenser politiska beslut har för dem i deras privata liv. Den of-
fentliga diskussionen kan därmed utgöra vad Habermas kallar ett signalsy-
stem. Det civila samhället med föreningsliv och utbildning har fått en ökad 
positiv betydelse för Habermas. Denna ökade betydelse har också en annan 
sida, att Habermas förutsätter att föreningsliv och utbildning har ett ansvar. 
Han har också i högre grad uppmärksammat den utökade grundutbildning-
ens effekt för att medborgare skall kunna vara kritiska173.  

En annan förändring är att Habermas diskuterar om flera offentlighe-
ter174, inte bara en som skall uppmärksammas. Han menar att han borde ha 
diskuterat olika offentligheter där olika socio-ekonomiska grupper och 
kvinnor skulle ha uppmärksammats175. Habermas176 är inte omedveten om 
könsroller utan tolkar situationen som att det finns skäl att strida i en poli-
tisk offentlighet om definition av behov och handlingsfrihet. 

Det finns dock en särskild offentlighet som trots allt skiljer sig, nämligen 
då individer inte bara ser på varandra utan kan inta en annans position och 
ger varandra frihet att kommunicera. Istället för att använda begreppet of-
fentlighet använder Habermas politisk offentlig sfär177 som begrepp om 
aktivitet där opinion och medborgarnas vilja formeras. En offentlig sfär 
beskrivs som ett nätverk för att kommunicera information och uppfattning-
ar som slutligen kan bli en offentlig opinion och utöva inflytande. Den of-
fentliga sfären befrias från att också omfatta beslut. Inflytande blir kommu-
nikativ makt först när frågan överlåts till en institutionaliserad politisk pro-
cess 178. Han179 gör också en indelning av aktiviteter i den offentliga sfä-
ren. Det finns tillfällig offentlighet i exempelvis kaféer eller på gatorna, det 
finns återkommande organiserad offentlighet såsom teater, konserter, parti-
möten och abstract offentlighet där deltagarna inte möts ansikte mot ansikte 
utan via massmedia.  

Habermas skiljer i senare texter mellan offentlighet och politisk offent-
lighet180. Dock menar han181 att den utarbetade procedur för diskussion 
som han för fram framför allt skall gälla ett konstitutionellt organiserat po-
litiskt system, det är inte en modell för alla sociala institutioner. Det behö-
ver också finnas informella processer för opinionsbildning i en offentlig 

                                              
173 Habermas, 1992, s. 438 
174 Habermas, 1992, s. 424-427 
175 Habermas, 1992, s. 427-428 
176 Habermas, 1995/1997, s. 74 
177 Habermas, 1992, s. 446 
178 Habermas, 1996/1998, s. 360, 371 
179 Habermas, 1996/1998, s. 374 
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sfär, en svag offentlighet där diskussion förs, men inte beslut tas182. Det är 
här självförståelsen kan prövas, olikheter kan diskuteras. Kommunikativ 
färdighet konstituterar solidaritet mellan främlingar som kan fortsätta att 
vara främlingar (alla behöver ingå i en enda kollektiv identitet). 

Habermas183 själv tvekar om att använda sig av kollektiv identitet som 
grund (för lagstiftning), även om han i andra avseenden är positivt till dis-
kussioner för att upptäcka det gemensamma. Istället menar han att det är 
”det bättre argumentet” som skall göra sig gällande. Han menar att hans 
egen diskursteori därmed skiljer sig från en kollektiv självförståelse (repu-
blikansk variant av grund för beslut) eller förhandling med utgångspunkt 
från grundläggande rättigheter (liberal variant av grund för beslut). Haber-
mas184 kritiserar också en republikansk syn för att vara alltför orienterad 
mot att en stat skall genomföra handlingar och är lika kritiskt mot en liberal 
syn där staten är så begränsad som möjligt. Själv menar han att hans dis-
kursteori kan placeras mellan dessa båda synsätt. En framgångsrik delibera-
tiv politik beror inte på att medborgarna agerar kollektivt utan på om proce-
durer och förutsättningar för kommunikation institutionaliseras samt inter-
aktion mellan dessa diskussioner med informellt utvecklad allmän opinion.  

När Habermas presenterar sin teori om kommunikativ teori menar han 
att själva diskussionen är en handling, en talhandling. Något förenklat ko-
ordinerat själva språket en handling där deltagare försöker att förstå var-
andra och så småningom enas om vad de är eniga om eller vad de har olika 
uppfattningar om185. Han diskuterar inte i lika hög grad handlingar som 
genomförs av annan art. I själva verket är han noga med att poängtera att 
den normativitet han företräder gäller främst procedur för deliberation, inte 
hur handlingar skall genomföras i övrigt186. De lagar som finns uppfattas 
av Habermas som ett uttryck för genomförd deliberation som ger en status, 
men eftersom en lag inte är perfekt finns också möjlighet för att olikhet 
medfört att olika grupper har olika möjligheter agera i en offentlighet. En 
aktivitet som civil olydnad, förutsatt att icke-våld tillämpas, bedömer Ha-
bermas187 som en del av ett signalsystem.  

Den svaga och starka offentlighet som Habermas talar om kan också 
överskrida nationella gränser. Diskussioner kan föras såväl inom en svag 
offentlighet utan procedur och en stark offentlighet med procedur och be-

                                              
182 Jämför Fraser, 1992, s. 132-136, som föreslår differentiering mellan svag och stark 
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183 Habermas, 1995/1997, s. 75-86; Habermas, 1996/1998, s. 296 
184 Habermas, 1996/1998, s. 298, 340 
185 Habermas, 1996/1998, s. 18, 35 
186 Habermas, 1996/1998, s. 5 
187 Habermas, 1996/1998, s. 382-384 
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slut på internationell nivå. Dock påverkar, menar Habermas188, händelser 
som förändrade styrelser (länder som får nya gränser och befolkning), för-
bund (EU) och ökad rörlighet relationen mellan rollen som medborgare och 
nationell identitet. Det blir allt svårare att använda beteckningen nationsstat 
med olika befolkningar i länderna, medborgare blir alltmer relaterat till sty-
relse, inte till nation (förutsatt att nation beskrivs som folkgrupp som upp-
fattar sig ha likartad kultur såsom språk). Därmed finns en delning mellan 
medborgare som relateras till stat och nationell identitet. Med EU blir denna 
åtskillnad både mer tydlig och mer möjlig. Ett demokratiskt medborgarskap 
(han använder inte begreppet medborgare) behöver inte åtföljas av nationell 
identitet, men, menar Habermas, det kräver att medborgarna socialiseras in i 
en gemensam politisk kultur. Att delta i en svag europeisk offentlighet blir 
inte problemet för medborgare, problemet kan snarare uppstå i dels att delta 
i en stark (politisk) offentlighet och nå ett europeiskt allmänna bästa trots 
olika kulturer. Det kommer inte nödvändigtvis att vara politiker som ”står i 
vägen” utan snarare administratörer och experter som kan komma att forma 
en grupp där medborgare har svårt att ställa dem till svars. Habermas lös-
ning på problemet är teorin om deliberation och att det gemensamma är en 
politisk kultur som stärker komponenten civila rättigheter. 

3:4 Lika status men olika handlingsmöjlighet 
Strukturen av den offentliga sfären omfattar i sig själv en form av asymme-
tri när det gäller medborgares tillgång till exempelvis information, dessut-
om finns individuella begränsningar, menar Habermas189. Vad som räknas 
som frågor för offentlighet och vilka som har tillträde till en offentlighet 
kan vara en fråga om olika handlingsmöjligheter. Presentationen av Haber-
mas teori och dess kritik har redan formulerat svårigheter för enskilda och 
grupper att använda en offentlig sfär och i detta avsnitt utökas exemplen.  

När medborgare och demokrati skall presenteras hänvisas ofta till styrel-
seskick i grekiska städer. Hur människor kan samlas till handling förefaller 
centralt och även boende kan påverka möjligheten till politiska handlingar. 
När Engin F. Isin190, diskuterar politiska handlingar och medborgarskapets 
grunder presenterar han företrädesvis individer som bor i ett tättbebyggt 
område i städer. Differentiering har varit central dels för att skilja lands-
bygd från stad, dels att differentiera olika handlingsmöjligheter såsom poli-
tisk handling inom städernas samling av människor. Under slutet av 1900-
talet har disciplinering och disciplineringens professioner fått ge vika för 
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kreativitetens och entreprenörskapets professioner. Över huvud taget, me-
nar Isin, blir professioner en grund för differentiering. Den senare profes-
sionaliseringen (kreativa, entreprenörer) är mera inriktade mot internatio-
nella värden och inkluderar dem som upprätthåller värdena. Övriga betrak-
tas som främlingar och blir föremål för insatser191. När grunden för tillhö-
righet inte längre är ett rike, förefaller tanken att staden blir den nya grun-
den för medborgarens tillhörighet meningsfull menar Robert A Beauregard 
och Anna Bounds192. Även Habermas använder sig av formuleringar som 
leder tanken till att det är urbanitet, boende i tätort, som är utgångspunkt för 
medborgare. Han menar att det finns vissa rättigheter som medborgare mås-
te ha som skyddar urbanitet, som beskrivs som det offentliga området i ett 
civiliserat samhälle, från kollaps193.  

Städernas samling av människor kan också betraktas som en central plats 
när Karl Marx utvecklade klassbegreppet. Klassbegreppet betonade olikhet 
som grund för kategorisering av individer194 och vid sekelskiftet 1800-
1900 fanns en uppenbar spänning mellan individ och kollektiv. I kontrast 
till klassbegreppet kunde medborgare och medborgarskap utgöra en gemen-
sam sammanhållen kategori. Denna möjlighet använde sig Thomas Mar-
shall195 av då han efter andra världskriget analyserade förändringen av in-
nehållet i medborgarskap och fann att medborgarskapet utvecklades till ett 
civilt medborgarskap med skydd för personlig frihet fram till 1700-talet, 
kompletterades med en politisk rättighet att delta i utövandet av politisk 
makt under 1800-talet och utökades med ett socialt medborgarskap med rätt 
till ekonomisk och social trygghet under 1900-talet196. Denna presentation 
kritiseras av Göran Therborn197 som menar att medborgaren (beskriven 
som individer som har en relation till en viss stat) får sociala rättigheter in-
nan denne/a får politiska rättigheter. Även de enskilda dimensionerna kan 
problematiseras och Cohen och Arato198 menar att så som de sociala rättig-
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heterna utvecklats kan de inte omfattas i begreppet medborgare. Fram tonar 
inte en fri och jämlik medborgare utan en beroende klient199. Utifrån Mars-
halls modell har medborgarskapet en likhet i form av en civil, en politiskt 
och en social dimension. Politiska rättigheter kan dock inte distribueras (till 
exempel lika) enligt Eva Erman200 utan skapas genom att rättigheten an-
vänds i en handling.  

Klassbegreppet utmanades alltså av medborgarbegreppet, men klass kan 
fortfarande användas för att skapa förståelse för skeenden inom samhället 
menar Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud201. När Tobi-
as Olsson202 studerade hur dator och Internet användes utifrån en medbor-
gerlig dimension visade resultatet att informanterna inte använde dator och 
Internet utifrån varken medborgarroll eller medborgaridentitet (identitet 
beskrivs av Olsson som självbild) i en politisk handling. Olsson menar att 
den klasstillhörighet informanterna har (arbetare) påverkar strukturer som i 
sin tur påverkar hur medborgarrollen tas. Även Beverly Skeggs203 fann att 
det först och främst är kvinnornas klasstillhörighet, i hennes studie tillhör 
kvinnorna arbetarklass, som utgör grund för kvinnornas handlingar. I hen-
nes studie förefaller kvinnor inte utveckla individualitet eftersom de är ute-
stängda från fullt medborgarskap, vilket i sin tur har sin grund i klasstillhö-
righet, menar Skeggs204. I båda fallen försvagas medborgarnas handlings-
möjligheter. 

När den socio-ekonomiska åtskillnaden försvagades i början av 1900-
talet menar forskare att det blev en starkare differentiering mellan kön205. 
Exempelvis finns det fortfarande under 2000-talet en överrepresentation av 
män bland förtroendevalda. Ett skäl skulle kunna vara den socialisation till 
icke handling som Simone de Beauvoir206 beskriver. Kvinnor förefaller att 
finnas kvar i det hon kallar immanens, ett varande, utan att transcendera, 
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övergå, till att vara aktiva. Inaktiviteten, som hon inte förnekar, beror istäl-
let på den uppfostran till passivitet, viss oansvarighet och näst intill mani-
pulativt beteende som kvinnorna utsätts för.  

Det förefaller också vara så att kvinnorna kan vara olika aktiva beroende 
på territoriell, juridisk nivå. Det tog lång tid innan kvinnor fick tillträde till 
vad Gunnela Björk207 kallar en politisk offentlighet (nationell). Istället för 
att ta en plats på nationell nivå fick kvinnorna agera lokalt, oftast inom fö-
reningar. Det agerande som i vanliga fall värderas som en medborgaraktivi-
tet är om en person blir representant i nationellt, regionalt eller lokalt makt-
utövande, menar Ruth Lister208. Som Lister ser det blir därmed all aktivitet 
i frivilligorganisationer, all aktivitet i nätverk, alla tillfälliga aktioner, alla 
informella brukarråd räknade som icke-aktivitet när det gäller medborgare. 
Enligt Lister förefaller kvinnor ha lättare att vara aktiva lokalt och interna-
tionellt än nationellt. Även Anita Larsson209 fann i ett nutida kommunalt 
projekt att det finns goda exempel på att kvinnors förslag tas emot positivt 
när det gäller detaljer i fysiska detaljplaner, men att svårigheter uppstår när 
kvinnorna skall delta i fysisk planering på högre nivå, såsom i kommunala 
översiktsplanen. När kvinnor försöker ändra sin situation genom kollektiv 
handling fann Maud Eduards210 kvinnors kollektiva handlande kan formu-
leras positivt eller negativt i den offentliga debatten. Den analys Eduards 
gör är att det framför allt är kvinnors eget organiserande, i form av exem-
pelvis föreningar, istället för att gå in i partipolitik, eller i lösliga nätverk 
istället för föreningar som väcker motstånd. Organiserandet uppfattas som 
mer hotfullt än krav på förändring211.  

Förutom klass och kön finns också etnicitet212 som grund för uteslut-
ning. Ett exempel är att minoritetsgrupper inom länder menar att de inte 
haft möjlighet att få inflytande och i vissa fall självbestämmande213. Svå-
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righeter och uteslutning kan uppfattas som diskriminering vilken i sig kan 
delas in i olika kategorier. Masoud Kamali214 delar in diskriminering i in-
dividuell, institutionell och strukturell diskriminering. I det första fallet age-
rar individer, i det andra fallet agerar individer som finns inom institutioner 
och diskrimineringen finns inskriven i policy, i det tredje fallet sker diskri-
mineringen på samhällsnivå. Etnicitet är främsta grunden för diskrimine-
ring, menar Kamali. 

De skäl som nämnts som skäl för uteslutning kan inte alltid anges som 
enda orsak till uteslutning, ibland finns flera skäl. Begreppet intersektiona-
litet har blivit ett allt oftare uppmärksammat teoretiskt perspektiv när ojäm-
likhetsskapande skall studerades utifrån samverkan från kategoriseringar 
såsom kön, klass, etnicitet och sexualitet menar Paulina de los Reyes215. 
Istället för att fokusera en enda maktordning studeras istället komplexitet i 
maktordning. Begreppet intersektionalitet har använts sedan 1990-talet och 
har konsekvenser för teori och metod. Istället för att kategorier som skapar 
underordning adderas belyses hur kategorier samspelar enligt Nira Yuval-
Davis216. Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen och Elisabeth Näsman217 
menar att vad som är gemensamt i intersektionalitet är ett synliggörande av 
processer i vilka konstruktioner av kön, ålder, etnisk tillhörighet utgör 
maktordningar och ömsesidigt bestämmer varandra. Därmed förs också 
ålder in.  

De ovanstående differentieringarna förefaller oftast underförstå att med-
borgare är en vuxen person med rösträtt. En förståelse av medborgarbe-
greppet behöver inte ange ålder. Ålder är dock en differentierande kategori 
i fråga om handling. Intervjuer med föräldrar av Gunilla Halldén218 visade 
att föräldrarna ansåg att barn tillhör privatsfären och de såg som sin uppgift 
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att föra barnen ut i en offentlighet219. Även om barnen är i en offentlighet 
kanske de inte kan agera. Det blir istället föräldrarna som ska föra barnens 
talan och Kristina Engwall220 menar att barn bemöts som om de har ett 
”vilande medborgarskap”. Engwall och Ingrid Söderlind menar att detta 
blir en kontrast mot att barn i vissa andra fall förväntas vara aktiva såsom 
vid vårdnadstvister221. Vid 18 års ålder ”aktiveras” medborgarskapet och 
de då vuxna barnen får rösta. Rösträttsåldern i Sverige sänktes år 1969 från 
21 år till 20 år och år 1974 från 20 till 18 år. Förslag framfördes om ytterli-
gare sänkningar, men detta förslag fick inte något positivt gensvar av all-
mänheten222. Gunnel Gustafsson menar att ett annat förslag, att föräldrars 
rösträtt skulle utökas och att de skulle ha extra rösträtt för barnen, skulle 
kunna medföra fördelar för barnen, men medför också nya frågor såsom 
vem av föräldrarna som skulle ha den extra rösträtten223. 

Redogörelsen ovan visar att det finns vissa grupper som har svårare än 
andra att både ta sig till en offentlighet, agera i denna offentlighet och att få 
inflytande över dagordningen i offentligheten. Svårigheterna framträder 
särskilt för boende utanför städer, kvinnor, vissa socio-ekonomiska grupper 
och barn.  

3:5 Från lokal medlem till mångnationell medborgare  
I en kommun fanns enligt svensk kommunallag inga medborgare under 
1900-talet224. Det var först på nationell nivå, i Regeringsformens 2a kapitel 
om grundläggande fri- och rättigheter som begreppet medborgare använ-
des225. I lagtexterna utgår ofta formuleringarna ifrån en territoriell tillhö-
righet. Grundtanken är att det finns en enda nationell och en enda lokal ter-
ritoriell tillhörighet och utifrån denna territoriella tillhörighet har en individ 
vissa juridiska rättigheter och skyldigheter såsom rösträtt. En medborgare i 
ett annat land hade inte rösträtt i riket i Sverige226. Eftersom Sverige bevil-
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jades medlemskap inom Europeiska unionen 1995 är också svenska med-
borgare europeiska medborgare och kan handla i en europeisk offentlighet. 
Under studien genomfördes två väsentliga förändringar i lagtexterna i Sve-
rige. Först ändrades kommunallagen. Beteckningen medborgare fördes in 
och medlemmar i kommunen (beteckningen är än så länge medlem) kan ge 
så kallade medborgarförslag227. Dessutom infördes möjlighet till dubbelt 
medborgarskap, vilket främst kommit till uttryck genom att tidigare regler 
som motverkade dubbelt medborgarskap tagits bort. 

En individ kan ha en relation till en lokal styrelse och en nationell styrel-
se där individens och styrelsens handlingsutrymme kan förstås som knutet 
till en administrativ, juridisk gräns. Ett helt annat sätt att formulera hand-
lingsutrymme är att relatera handlingen till en individ och inte diskutera 
vilket territorium som individen befinner sig på. Det senare tänkesättet kan 
också omformas till ett kosmopolitiskt eller universellt medborgarskap. 
Peter Kemp228 menar att ett europeiskt medborgarskap skulle vara ett sätt 
att konkretisera en idealisk världsmedborgare som diskuterats under olika 
århundraden. 

En av dem som redan på 1800-talet diskuterade medborgare i världen 
var Immanuel Kant. För Kant fanns en skillnad mellan medlemmar i ett 
samhälle och medborgare (citizen of a nation) vilka också hade rösträtt och 
därigenom inflytande på lagstiftning. För att vara medborgare krävdes att 
en individ var en vuxen man och var sin egen herre och ägde land eller 
hantverkskunnande, det vill säga inte var anställd229. Den kosmopolitiska 
rättighet som Kant argumenterade för var främst gästfrihet för att individer 
skall kunna vistas i olika länder utan att bli betraktad som fiende, inte 
egentligen ett medborgarskap230.  

Kant skrev sina texter med utgångspunkt från dåtida krig. 1900-talets 
båda världskrig var ett skäl till att Nationernas förbund, senare Förenta Na-
tionerna bildades. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättighe-
terna från 1948231 finns inte begreppet medborgare nämnt. Istället används 
främst begreppet människor och i något fall samhällsmedlem. I den interna-
tionella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 
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1966232 används begrepp som människa, var och en, den, män och kvinnor, 
person, utlänning och först i artikel 25 nämns medborgare. Även i konven-
tionen om barnets rättigheter från 1989233 nämns begreppet medborgare. 
Där framhålls vikten av att ett barn får en identitet som anges bestå av ett 
namn, en statstillhörighet – ett medborgarskap och kunskap om sin släkt.  

Som en kontrast till de ovan beskrivna medborgarna kan ytterligare kate-
gorier vara föremål för rättigheter såsom rättigheter för djur och natur, en-
ligt Erman234. Norbert Bobbio behandlar också rättigheter för djur, men 
lägger till att det också finns andra framtida projekt för rättigheter exem-
pelvis för miljö och arvsmassa235. 

Det förefaller som om medborgarbegreppet blir alltmer innehållsrikt. Ri-
chard Falk236 har funnit att ett antal idealtyper inom ett globalt medborgar-
skap. Som summering av skillnaderna mellan lokala och globala synsätt 
menar Falk att den traditionelle medborgaren fungerar rumsligt och den 
globala medborgaren i tiden. Den traditionelle medborgaren har en territo-
riell tillhörighet, gärna ett medborgarskap i en nationalstat. Den globale 
medborgaren strävar mot en tänkt framtid, denne blir en sorts medborgerlig 
pilgrim på väg mot ett önskeland. Konsekvenserna blir att vision och värde-
ringar blir vägledande, inte en geografisk gräns.  

Beck237 menar att kosmopolitism har förändrats från att ha varit en för-
nuftig tanke till att vara den verklighet vi befinner oss i. Framför allt menar 
Beck att grunden för identitet inte längre utgår från ett territorium, istället 
går lojaliteter över nationsgränser. Den kosmopolitiska blicken och nya 
situationer i fråga om risker kommer också att skapa nya globala offentlig-
heter. Gränsen, eller nivån för det allmänna kommer att förändras. Det som 
räknades som gräns eller nivå för vad som betraktades som det allmänna, 
kommunens eller rikets väl, kan komma att uppfattas som egoistiskt i ett 
globalt perspektiv. Detta, i sin tur kan påverka medborgarens handlingar. 
En illegitim handling på riksnivå, kan vara legitim handling globalt.  

Idag sker en globalisering som innebär att transkontinentala flöden och 
interaktionsprocesser blir alltmer omfattande, går snabbare och får allt dju-
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pare verkningar, menar David Held och Anthony McGrew238. Alltfler insti-
tutioner utövar makt och nya gränser skapas mellan offentlig myndighet 
och privat makt där en betydande privatisering äger rum 239. En omdefinie-
ring har skett av vad som är politiskt gott. En mer globalt inriktad teori om-
fattar att individer har sammansatta lojaliteter, det finns kollektiva öden 
som kräver kollektiva lösningar, institutioner har flera nivåer än riket, in-
tressenter och organisationer agerar globalt och rättigheter kräver globalt 
erkännande för att vidmakthållas240. Held och McGrew menar att politiska 
enheter inte längre kan betraktas som avgränsade. Det är inte heller givet att 
effektiv styrelse är regeringar på riksnivå. Att idag beskriva en självstyran-
de nationalstat är i högre grad ett normativt än ett deskriptivt påstående241.  

I den beskrivning som jag gjort ovan har medborgaren betraktats som 
enskilda individer, även om handlingar från den enskilde berör ett kollek-
tiv. För Will Kymlicka242 är inte medborgare ett begrepp som enbart utgår 
från individuell rätt, han menar att det också är möjligt att grupper skulle 
kunna ha rättigheter. Att medborgarstatus skulle leda till känsla av gemen-
sam identitet och stabilitet, och att kollektiva rättigheter skulle leda till in-
stabilitet och brist på integration i ett land menar han inte är självklart. Om 
en etnisk grupp vill ha rättighet som grupp eller ha särskild representation 
innebär det inte självklart ett motstånd mot att ingå i en större helhet, ett 
land. Flera nationer kan finnas i ett land. Om ett land är mångnationellt och, 
eller polyetniskt menar Kymlicka att landet kan betecknas som mångkultu-
rellt. Det finns en poäng i begreppet medborgare, menar Kymlicka, som gör 
att en individ både kan tillhöra ett kollektiv och vara medborgare. 

Av ovanstående beskrivning framgår att rättigheter och skyldigheter, så-
som att kunna diskutera gemensamma frågor i offentlighet garanteras ge-
nom den lagstiftning som finns på nationellt och internationell nivå, men 
praktiseras av enskilda medborgare i handling. Vem eller vad som omfattas 
av rättigheter och skyldigheter och vem eller vad som utgör skydd för rät-
tigheter och skyldigheter diskuteras kontinuerligt.  

                                              
238 David Held och Anthony McGrew, Den omstridda globaliseringen, 2002/2003, s. 11 
239 Held och McGrew, 2002/2003, s. 75-76, 87-88 
240 Held och McGrew, 2002/2003, s. 110-112, 117-118, 140-141 
241 Held och McGrew, 2002/2003, s. 153 
242 Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1998, 

s. 26 
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3:6 Att fråga om hur medborgaren förstås och gestaltas 
i praktik 
När jag ställer frågor i intervjustudien, genomför observationer inom folk-
högskola och studieförbund samt läser dokument är min utgångspunkt Ha-
bermas beskrivning av samhället och medborgarens roll, men det finns ock-
så delar av Habermas teori som jag inte använder. Nu börjar jag med att 
förstå medborgare som beteckningen för en individs relation till politiskt 
styrsystem där en individ använder sig av offentlighet för att diskutera och 
fatta beslut för det allmännas bästa.  

Först och främst utgår jag från att samhället är indelat i en privat och en 
offentlig sfär. Jag problematiserar inte i första hand om detta är rätt eller 
inte utan utgår från att det finns någon form av skillnad. Den skillnaden 
förstår jag som att en person exempelvis vistas på torg eller möteslokaler. 
För att offentligheten skall bli en politisk offentlighet menar jag att indivi-
den behöver ägna sig åt någon form av aktivitet (såsom diskussion) där en 
(möjligen privat) fråga blir en kollektiv fråga som berör fler än en person. 
Privata individer kan diskutera frågor inom familjen och påverka, men om 
de privata individerna börjar diskutera gemensamma frågor tar den privata 
individen en medborgarroll, enligt min förståelse av medborgarbegreppet. 
Jag använder mig inte just nu av Habermas indelning i en svag offentlighet 
för opinionsbildning och en stark offentlighet för politiska beslut.  

I enlighet med Arendt menar jag att den offentliga sfären kan användas 
som stöd för att synliggöra individen, i detta fall medborgaren, men jag vill 
också mena att den offentliga sfären kan användas för att synliggöra kollek-
tivet. Diskussionerna, menar Habermas243, har också som utgångspunkt att 
vara orienterade mot det allmännas bästa. Medborgaren förväntas att inte 
handla utifrån ett privat intresse utan främst för ett intresse som är angelä-
get för en större grupp. Detta gemensamma intresse kan förstås som ”det 
allmännas bästa”. Allmän skulle då kunna var något som berör flertalet. 
Vad som är det ”bästa” är svårare att ringa in. Den förståelse som jag utgår 
från kan jämföras med vad Fraser244 beskriver som en civic-republican 
modell där politik är personer som diskuterar tillsammans för att stödja ett 
gemensamt bästa som överskrider de individuella preferenserna. Deltagarna 
skapar då ett kollektivt som agerar utifrån ett gemensamt intresse.  

                                              
243 Habermas, 1996/1998, s. 461 
244 Fraser, 1992, s. 129, till skillnad mot en liberal-individualistisk modell där de privata 

intressena samlas och förhandling startar för att se vilket beslut som gagnar så många 
intressen som möjligt, privata intressen blir därmed den legitima grunden för politisk 
diskussion, s. 141. Jag är medveten om att varje utgångspunkt kan kritiseras, men jag 
har gjort detta val och får därmed också möjlighet att pröva valet 
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Privata intressen kan vara utgångspunkt, men omformas under diskus-
sionen. Jag menar, i enlighet med Habermas245, att frågor är möjliga om-
forma under diskussionen och göra om till offentlig tematisering. Tonvik-
ten är fortfarande på procedur i den mening Benhabib246 kallar radikal pro-
cedur och inte på att vissa särskilda frågor skall tematiseras.  

Genom att reflektera, enligt Becks och Giddens247 mening, finns möjlig-
het att konfrontera egna nutida handlingar och icke handlingar. I det sist-
nämnda fallet finns det givetvis en skillnad mellan att reflektera i grupp 
över egna (icke)handlingar och att delta i en diskussion där likheter och 
olikheter i gruppen skall diskuteras. Diskussionens innehåll skulle då skifta 
från tänkt framtid till att reflektera över dåtid.  

Eftersom jag inte vet om informanterna har någon uppfattning alls ifråga 
om hur medborgaren förstås och gestaltas i praktik ställer jag först allmän-
na frågor där informanterna kan associera fritt kring begreppet medborgare. 
Det finns en viss möjlighet att informanterna kommer att associera med-
borgare och röstning och då finns det möjlighet att fråga om hur de bildar 
sig en uppfattning. Därmed har jag möjlighet att fråga om de diskussioner 
som informanterna möjligen deltar i äger rum någonstans, fysiskt, socialt 
eller virtuellt.  

Ytterligare en utgångspunkt var att det fanns en likhet mellan medborga-
re, enligt Marshall, men att också praktiken visat att det fanns olikheter i 
handlingsmöjligheter som kunde förstås utifrån att det fanns olikheter i ål-
der, kön, klass, etnicitet eller boende. Därmed finns utgångspunkt i diffe-
rentiering (olikhet) av samhället, av roller och av frågor. I anslutning till 
handlingar frågar jag också om det fanns några skillnader i handlingsmöj-
ligheter som medborgare. Därmed kan individ och kollektiv ha utkristalli-
serats och intervjuerna kan fortsätta med frågor om informanterna uppfattar 
sig som medborgare i det lokala eller i världen eller talar om annan tillhö-
righet. 

När jag intervjuat de enskilda personerna kommer jag också att ha kun-
nat utkristallisera vilka möjligheter och svårigheter de har att agera som 
medborgare i offentlighet. Istället för att intervjua om den pedagogiska 
verksamheten genomför jag först observationer med utgångspunkt från re-
sultaten från intervjuerna. I den mån det uppdrag som folkhögskola, studie-
förbund har, respektive ger sig själva, omfattar någon form av medborger-
lig bildning skulle denna kunna omfatta träning av medborgare inför hand-
ling i den offentlighet jag beskrivit ovan. De centrala kodorden blir offent-

                                              
245 Habermas, 1996/1998, s. 313-314 
246 Benhabib, 1992, s. 86-95 
247 Beck, 1986/1998, s. 47; Giddens, 1991/1999. s. 13 
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lighet och diskussion om gemensamma frågor. När de studerande befinner 
sig på folkhögskolan eller i en studiecirkel är de redan i en form av offent-
lighet, denna offentlighet menar jag är intern. Den offentlighet som jag me-
nar de studerande kan tränas inför är en fysiskt eller socialt extern offent-
lighet utanför dessa lokaler (såsom föreningsverksamhet) alternativt enbart 
socialt (såsom Internet-Chat). 

Det innebar att när jag observerar verksamhet inom folkhögskola och 
studieförbund undersöker jag vilka uttryck som finns i verksamheten som 
visar skillnad mellan privat och offentlig sfär. Vad i diskussionerna visar att 
gemensamma frågor diskuteras? Vilka situationer skapas för att de stude-
rande ska diskutera om gemensamma frågor i offentlighet, och därmed ta 
en medborgarroll? Även i detta fall skulle olikheter i handlingsmöjligheter 
för de studerande kunna framträda.  

Jag fortsätter sedan att undersöka den pedagogiska verksamheten inom 
folkhögskola och studieförbund genom att läsa dokumentation av medver-
kan i EU-projekt. Även under läsningen av redovisningarna av EU-projekt 
där folkhögskolor och studieförbund deltagit finns ovanstående frågor. Har 
EU-projekten omfattat situationer för att de studerande skulle kunna disku-
tera om gemensamma frågor i offentlighet, och därmed ta en medborgar-
roll? Finns det också här möjlighet att se vilket kollektiv som diskussioner-
na samlades kring såsom lokalt eller internationellt kollektiv? Även här kan 
olikheter framträda mellan olika situationer i pedagogisk verksamhet.  

Därmed har jag haft medborgarens roll och möjligheter inom offentlig-
het som fokus, men jag har också kunnat studera förutsättningar såsom trä-
ning för offentlighet för att kunna ta denna roll. Genomgående finns ut-
gångspunkten att det finns en skillnad mellan det privata och det offentliga 
och att medborgaren skiljer sig från en privat person genom att förhålla sig 
till andra personer i ett kollektiv. 

3:7 Sammanfattning 
I detta tredje kapitel beskrev jag det ”moderna projektet” och dess centrala 
begrepp rationalitet, vetenskap och förnuft, till skillnad från tro och känsla. 
Det moderna projektet utmanades under 1900-talet av ett senmodernt där 
gränser har ifrågasattes. Medborgarens dubbelhet, individ och kollektiv, 
föreföll att lösas upp i en enda individualitet där roller blev otydliga och 
individen omdefinierades genom självreflektion.  

Den teoretiker som studien främst utgår från, Jürgen Habermas, presen-
terades, särskilt hans teori om samhället där han delar in samhället i sfärer 
och hans teori om kommunikation där han presenterar en procedur för dis-
kussion i offentligheter för att legitimera politiska beslut. Även en del av 
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kritiken mot Habermas återgavs och hur han förhåller sig till denna genom 
att förändra sitt sätt att beskriva aktörer och offentlighet. Han har också 
blivit mer positivt inställd till det offentligas möjligheter, inte minst genom 
utbildning och föreningsliv.  

En beskrivning gjordes också av att vissa grupper har svårare än andra 
att ta sin roll i offentligheten som medborgare. Att uppnå status som med-
borgare förefaller mindre problematiskt än att agera som medborgare. Det 
är framför allt differentiering i kategorierna ålder, kön, klass, etnicitet som 
är vanligast, men också boende diskuteras som möjlig differentiering. 
Dessutom kan differentieringar samverka med varandra, i vad som kallas 
intersektionalitet. En annan differentiering beskrevs och det är frågan om 
var territoriella, juridiska gränser dras, eller inte dras. Allt oftare sker en 
diskussion om det finns en förändring mot att det inte är territorier utan idé-
er som utgör grunden för medborgares tillhörighet och rättigheter. Samti-
digt blir också lokala aktörer alltmer betydelsefulla.  

Ovanstående får också betydelse för hur frågor ställs om offentlighet och 
medborgare. De frågor som ställs i studien utgår alla från att det finns en 
privat och en offentlig sfär i samhället och att en enskild individ träder in i 
en offentlighet och blir medborgare genom att diskutera gemensamma frå-
gor. Det centrala begreppet är medborgare, men medborgare blir ingen pri-
vat individ utan att använda offentlighet. Därför ställs frågor till individer 
om hur de använder offentlighet för att handla som medborgare och vilka 
hinder och möjligheter som finns för handling. På liknande sätt studeras hur 
situationer skapas inom folkhögskola och studieförbund där studerande kan 
diskutera gemensamma frågor offentligt. 
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Kapitel 4. Medborgaren i det offentliga  

4:1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från den första delstudi-
en248 där jag intervjuade personer om deras uppfattning om medborgarbe-
greppet.  

4:2 Genomförande och bearbetning av material 
Syftet med delstudien var att undersöka hur medborgaren förstås och ge-
staltas i praktik av enskilda personer. Ett antal personer svarade på allmän-
na frågor om att vara medborgare och frågor om offentlighet där informan-
terna kan diskutera gemensamma frågor.  

Genom att söka mig till områden eller situationer, det vill säga vissa bo-
stadsområden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter, kom jag i kontakt med 
personer som jag frågade om de ville delta i en intervju. De tolv personer 
som här presenteras valde själva de namn som används: Jenny, Linda, 
Lena, Heini, Anita, Olivia, Hedvig, Thomas, Alex, Jakob, Kjell och Henry. 

När jag tolkade informanternas svar återvände jag också till teori. Hur 
medborgaren förstås och gestaltas i praktik har jag betraktat som föränder-
ligt på så sätt att både begrepp och praktik förändras. Det finns därmed ing-
en medborgare som upptäcks som genomför rätt och fel handlingar. Där-
emot ger informanternas svar utgångspunkt för en tolkning av begrepp och 
praktik. Tolkningen utgår från de olika frågeområden som var utgångs-
punkt för intervjuerna249. Frågeområdena bestod av allmänna frågor om att 
vara medborgare, om att vara medborgare utifrån ett livsperspektiv och frå-
gor om rum (företrädesvis offentliga) där informanterna kunde handla som 
medborgare. Eftersom det redan finns utgångspunkter kom vissa områden, 
såsom röstningsförfarande, medborgarskap upp under intervjun. Däremot 
var inte alla områden lika intressanta för informanten och alla områden har 
inte heller tagits med.  

 Tolkningen genomfördes i två steg. Den första tolkningen bestod av att 
de olika intervjuerna summerades i en presentation av varje person. Presen-
tationen genomfördes med hjälp av information från faktablad med bak-

                                              
248 Resultatredovisningen är en återläsning och utdrag av Niklasson, 2002, s. 95-154 
249 För en noggrannare beskrivning av frågeområden se Niklasson, 2002, s. 80-82 
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grundsdata om informanten och från den muntliga intervjun.250. Det andra 
steget bestod av att tolka varje informants svar och sammanföra de olika 
svaren under kategorier. Kategorierna var i viss mån givna eftersom fråge-
områden fanns, men andra kategorier uppstod också. Inom dessa kategorier 
fick sedan olika varianter utkristalliseras. Jag sorterade tolkning under ru-
briker och slutligen sammanfattades tolkningarna i en bild av medborgaren 
som trädde fram utifrån informanternas svar. Eftersom läsningarna gav 
möjlighet att skapa nya rubriker sker ingen redovisning av svar som helt 
”stämmer” med rubrik och efterföljande svar från respektive person. Istället 
har svaren utgjort grund för resultatredovisning där ibland den enskilde 
personen träder fram, ibland träder grupper fram.  

 
Fortsatt upplägg av resultatredovisningen 
I avsnitten viktas personerna på olika sätt, det vill säga vissa personer kom-
mer oftare till tals än andra. Det innebär att utsagorna från de olika infor-
manterna används explorativt, det vill säga inte för att ge en bild av vad var 
och en sagt utan för att närmare undersöka vissa aspekter. 

Eftersom tolkningen gav möjlighet att utkristallisera kategorier eller 
mönster redovisas inte svaren fråga för fråga. Istället har jag summerat hur 
informanterna svarat under olika teman. Fyra olika teman används. Först 
beskrivs hur informanterna använde sig av det jag förstår som offentlighet. 
Därefter presenterar jag hur svaren återspeglar hur informanterna agerar i 
offentlighet. Sedan redogörs för hur informanterna betraktar skillnader mel-
lan medborgare i olika avseenden. Slutligen presenteras hur svaren åter-
speglar hur informanternas svar kan ses som en beskrivning av ”olika till-
hörigheter” till kollektiv. Svaren summeras i en bild av ett personligt med-
borgarbegrepp och medborgarpraktik i relation till en medborgare som del-
tar i offentlighet, lär sig och diskuterar gemensamma frågor samt beslutar 
för det allmännas bästa.  

4:3 Att vistas i och söka sig till det offentliga 
I detta avsnitt använder jag mig av möjligheten att presentera informanter-
nas svar i grupperna män och kvinnor. Skälet är att kön har varit en av de 
differentieringsgrunder som funnits som skäl för att agera mer eller mindre 
som medborgare. Kvinnornas svar presenteras först. Jag väljer också att 
göra en längre presentation för varje enskild person för att senare i redovis-
ningarna ge kortare exempel från informanterna.  

                                              
250 För presentation av informanterna, se Niklasson, 2002, s. 114-117 

 



79

Under intervjun samtalade vi om hur man kan söka sig till olika offent-
ligheter som kontrast till att vara privat, i hemmet. Även ett privat hem kan 
omvandlas till offentlighet (beroende på vilka som samlas) och vara den 
plats utifrån en person söker sig till exempelvis virtuell offentlighet.  

Jennys rumsliga mötesplatser var musikhuset, kaféer, bibliotek och före-
ningslokaler, men även virtuella mötesplatser var viktiga. Hon skötte en hel 
del av arbetet med basketföreningen via e-post. Hon deltog även i tillfälliga 
arrangemang som konferenser och festivaler, till exempel musikfestivaler. 
Där träffade hon sina vänner och andra personer som delade hennes intres-
sen. Eftersom hon studerade på gymnasienivå fanns hon hela tiden i en mö-
tesplats, skolan, men hon använde också biblioteket. Hon arbetade också 
vissa timmar på ett kafé, en annan mötesplats. Hon kommunicerade och 
bildade sig en uppfattning om olika frågor via tidningar, Internet och tv. 
Hennes mötesplatser var inte enbart lokala, hon var även ute offentligt na-
tionellt via Internet och internationellt genom sitt engagemang i Grön ung-
dom. Det visade sig att Jenny valt att leva sitt liv i och söka sig till olika 
offentliga mötesplatser, hon var sällan hemma.  

Lindas rumsliga mötesplats var musikhuset och gymmet. I någon mån 
restauranger där hon träffade sina vänner och andra. Hon var visserligen 
med i en fackförening, men hade inte använt sig av den för att träda ut i 
offentligheten. Hennes intresse var inte heller att vistas i offentlighet, men 
hennes två arbeten, i ett kafé och som croupier, innebar att hon hela tiden 
vistades på mötesplatser, ett musikhus och olika restauranger. Möjligheten 
att vistas på mötesplatser, till exempel föreningsliv, hindrades av att aktivi-
teter kostar pengar. Bibliotek använde hon sällan. Hon undvek att läsa och 
föredrog bilder vilket innebar att hon hellre såg på tv. Även när hon såg på 
tv menade hon att hon kunde ha svårigheter att bilda sig en uppfattning, 
särskilt om politik, eftersom politiker använde ett språk hon inte förstod. 
Hon använde sällan datorer, men kunde ordbehandling och söka via Inter-
net. Hon hade inte sökt någon information vid Medborgarkontoret, däremot 
hade hon varit där och röstat.  

Hedvigs rumsliga mötesplatser var olika arbetsplatsers fikarum och 
framförallt köksbordet i hemmet. Hon gick också på möten hos Företagar-
föreningen. Hon använde sig av dagstidningar och noterade att båda lokal-
tidningarna varit ”nedlastade med insändare”, särskilt om stadens bygg-
nadsplaner. Någon gång besökte hon biblioteket, ibland såg hon på tv, ex-
empelvis dokumentärer. Men hennes intresse för att vistas i offentligheten 
var lågt.  

Lenas rumsliga mötesplatser var fikarummet på arbetet och i förenings-
livet genom att hon var medlem i en fackförening och började engagera sig 
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alltmer i det arbetet. Hon kunde ordbehandling och sökning på Internet, 
men använde hellre telefon. En viktig mötesplats för Lena var de flitiga 
telefonkontakter hon hade. Hon använde sig av lokaltidningar och hade 
skrivit insändare. Hon använde sällan biblioteket utan köpte egna böcker. 
På tv och radio såg och lyssnade hon på program om naturvetenskap, sam-
hällsvetenskap och beteendevetenskap. Ibland lyssnade hon på debatter på 
regionala radioprogram. Lena saknade ett öppet forum på en kommunal 
hemsida där medborgarna dygnet runt kan komma till tals med politiker 
eller delta i någon annan diskussion. Eftersom hon kör buss, fanns hon hela 
tiden på vad som skulle kunna tolkas som en mötesplats.  

Heinis rumsliga mötesplatser kunde vara trottoaren där hon mötte för-
samlingsmedlemmar och kyrkans rum, särskilt vid kyrkkaffet. Hennes ar-
bete som präst innebar att hon nästan hela dagen vistades på olika mötes-
platser. Om hon inte var i kyrkan kunde hon och församlingsmedlemmar 
skapa en tillfällig mötesplats under samtal. Samtalen fördes oftast i kyrkans 
lokaler eller i någons hem, mer sällan exempelvis på ”lokal”. Hon läste 
gärna dagstidningar. Hennes arbete innebar att gränsen mellan arbete och 
fritid var svår att dra och hennes ”offentliga” arbete, hon var en offentlig 
person, fanns med henne hela tiden.  

Anitas rumsliga mötesplatser var kaféer där hon träffade vänner, före-
ningslivets lokaler där diskussioner fördes, särskilt Finska föreningens lo-
kal, och ett kommunalt råd där hon deltog som representant för finsktalan-
de. Rådet träffades i Stadshuset. Hon bildade sig en uppfattning genom att 
läsa svenska och finska tidningar, hon letade efter information på Internet 
och hon såg på svensk och finsk tv. På tv såg hon gärna debattprogram och 
hon lyssnade gärna på regionala radioprogram på bilradion. Under de sena-
re åren fick hon ett fysiskt handikapp och att delta i offentligheten genom 
att till exempel skriva en insändare var inte längre möjligt. Annars deltog 
hon gärna i offentligheten och åkte kontinuerligt till tätorten just för att del-
ta i olika mötesplatser och diskutera.  

Olivias rumsliga mötesplats var bostadsområdets områdesgrupp och fö-
reningslivet, såsom idrottsföreningar och Hyresgästföreningen. Hon gick 
också då och då till ett allaktivitetshus. Hennes medlemskap i arbetskoope-
rativet, liksom att hon ofta tjänstgör som lokalvårdare, gjorde att hon vista-
des i lokaler som mycket väl kunde vara en mötesplats för andra. Hennes 
arbete var ofta ett ensamarbete. Hon engagerade sig i föreningslivet fram-
förallt genom barnets aktiviteter. Hennes intresse för att delta i det offentli-
ga och diskutera var inte så stort. Däremot vistades hon gärna i det offentli-
ga och engagerar sig i andra aktiviteter, till exempel att arbeta praktiskt 
med miljöfrågor och att sätta upp en vävstol på allaktivitetshuset. Själv 
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hade hon medverkat i ett inslag i det regionala nyhetsprogrammet. Då blev 
Olivia i en mening en offentlig person för några minuter.  

Jakobs rumsliga mötesplats var föreningslivet i form av Syrisk-Ortodoxa 
kyrkan och Syrianska föreningen. Särskilt festerna var viktiga aktiviteter. 
Han gick också till ett allaktivitetshus. Någon gång gick familjen på restau-
rang. Han använde sig av det bibliotek som finns i en närbelägen skola och 
han läste den lokala tidningen, vilken delas ut till samtliga hushåll i tätor-
ten. Dessutom såg han på tv, gärna nyheter och text-tv. Han ville inte delta 
i diskussioner i offentligheten utan var mer intresserad av att lyssna. Där-
emot var han engagerad i Syrisk-Ortodoxa kyrkan som lärare vilket kan ses 
som en viss offentlighet. 

Thomas rumsliga mötesplats var också föreningslivet. Assyriska före-
ningen har möten, särskilt festerna var betydelsefulla. I övrigt fanns Syrisk-
Ortodoxa kyrkan och en rad idrottsföreningar där främst barnen deltog. 
Genom barnen deltog han också indirekt i dans och musikaktiviteter. Han 
gick också ibland till ett allaktivitetshus. Ibland besökte han vänner som har 
restaurang och diskuterade då vardagsproblem. Dessa diskussioner med 
vänner och familjer skedde inte alltid i tätorten. Diskussioner kunde också 
föras på andra orter runt om i Sverige där exempelvis de som tillhör Syrisk-
Ortodoxa kyrkan möts. Han bildade sig en uppfattning genom tv-program 
som nyheter, sport och filmer.  

Alex rumsliga mötesplats var musikhuset, både repetitionslokalen och 
det kafé som finns. Dessutom fördes diskussioner hemma hos vännerna. 
Han studerade och arbetade i musikhusets kafé och båda aktiviteterna gjor-
de att han ständigt syntes. När han dessutom deltog i ett musikband var han 
ofta en offentlig person. Han bildade sig en uppfattning genom att läsa lo-
kaltidningen och en lokal gratistidning. Han använde också information på 
Internet och såg på musikprogram och film på tv. Han kände till Medbor-
garkontoret, mest för att han gått igenom det för att komma till kommunens 
integrationsförvaltning.  

Kjells rumsliga mötesplatser var både informella och formella. De fanns 
på arbetsplatsen, i fikarummet och i föreningslivets lokaler där bostadsom-
rådets förening eller fackföreningens medlemmar möttes. Eftersom han var 
gruppledare och aktiv i fackföreningen deltog han ofta i möten, men hans 
arbete innebar inte, såsom exempelvis en busschaufförs, att han var i andras 
blickfång en stor del av dagen. Han bildade sig uppfattningar genom att 
läsa flera lokaltidningar. Kjell har medverkat i en intervju i en av lokaltid-
ningarna. Han köpte egna böcker och använde Internet, bland annat för att 
läsa kvällstidningar. På tv såg han nyheter och program om historia, natur 
och frågesporter. Dessutom använde han text-tv. Hans omfattande före-
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ningsengagemang visade att han var intresserad av att delta i offentligheten 
och att diskutera.  

Henrys rumsliga mötesplats var lunchrummet på arbetet och föreningsli-
vet i form av Företagarföreningen samt via barnens aktiviteter i idrottsföre-
ningar. Förutom att Företagarföreningen tar initiativ tog han också egna ini-
tiativ och skapade en mötesplats för att nå förvaltningstjänstemän och poli-
tiker. Han var företagsledare och rummet har glasväggar så han var en syn-
lig chef, ofta med öppen dörr. För att bilda sig en uppfattning läste han 
kvällstidningar, lokaltidningar och Dagens Industri. På tv såg han sport och 
nyhetsprogram. Han deltog aktivt i olika offentligheter, men att vara med i 
sammanhang där han har små möjligheter att aktivt delta i diskussionen, 
såsom möten i Stadshuset, var inte intressant – enbart frustrerande. Han 
menade att han inte skulle orka hålla tyst i den sortens situationer. Henry 
valde vilka offentligheter han ville utgå ifrån när han skulle agera i offent-
ligheten. Dessutom skiljde han mellan en offentlighet där han också hade 
en sådan tillhörighet att han kunde agera (lokala skolan), och en offentlig-
het där hans (brist på) tillhörighet inte ledde till möjlighet att agera (kom-
munens stadshus).  

 
Sammanfattning 
Informanterna berättade på olika sätt om hur de växlade från en privat situ-
ation till en offentlig situation. När jag sammanställde informanternas svar 
var det svårt att se någon större skillnad mellan kvinnor och män för vilka 
offentligheter informanterna använt.  

Istället gick det att göra en indelning i form av olika offentligheter. Ge-
nom informanternas svar fick offentlighet två dimensioner: en fysisk plats 
såsom trottoarer och byggnader, respektive en social verksamhet. Det ge-
mensamma för offentligheten föreföll vara hög tillgänglighet, många har 
rätt till tillträde och medborgarna når varandra i denna offentlighet. De 
byggnader, rum som användes var föreningslokaler, bibliotek, allaktivitets-
hus, kaféer, arbetsplatser (de yrken som finns inom kyrka, restaurang, café, 
musikhus, skola, tenderar att vara mer offentliga i aspekten synliga, möjli-
gen också tillgängliga, än andra yrken), Stadshus, musikhus, restaurang, 
gym, skola och trottoarer. Eftersom vi samtalade om offentligheter som 
platser och situationer för att skaffa sig information och diskutera nämndes 
också arbetsplatsens lunchrum, fikarum och hemmets köksbord. Dessutom 
fanns ett virtuellt rum när Internet användes. 

De verksamheter som användes för informationshämtning, kunskap och 
diskussion var medlemskap i föreningar (fackförening, idrottsförening, hy-
resgästförening, kulturförening, politiska partier); deltagande i konferenser, 
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fester, festivaler, musikband och kommunala råd; läsa och diskutera via 
Internet, e-post, telefon; lyssna på radio och läsa böcker. 

Vad som kunde skilja något mellan informanterna var huruvida de del-
tog i offentligheten i egenskap av intresse för sig själv eller för någon an-
nan. Det föreföll som om de personer som hade yngre barn deltog i offent-
ligheten mera för barnens skull än för sin egen. De deltog i sociala aktivite-
ter tillsammans med barnen och de försökte få inflytande för barnens skull.  

Något som ytterligare skilde informanterna var huruvida de hade hinder 
för att delta. Någon person hade svårigheter att orka delta och kunna ta sig 
till aktiviteter på grund av dålig hälsa, någon annan menade att det var svårt 
att förstå de ord som användes i politiska diskussioner och några menade 
att det var vissa personer som var tänkta att agera i vissa offentligheter. Ef-
tersom man själv inte var ”påtänkt” blev det ointressant att gå till en sådan 
offentlighet där andra visade upp sig (och sin formuleringsförmåga). 

4:4 Att agera i offentlighet 
I detta avsnitt har jag använt mig av möjligheten att jämföra svar från yngre 
och äldre personer. Skälet är att ålder kan påverka medborgares möjlighet 
att agera. Först presenteras de yngre personernas svar samlat från gruppen 
(Jenny, Linda, Alex), därefter de äldres (Lena, Hedvig, Anita, Heini, Hen-
rik, Kjell, Tomas, Jakob, Olivia). 

Här presenterar jag informanternas uppfattningar om olika sätt att påver-
ka och berättelser om när de lyckats eller misslyckats att påverka. Att rösta 
vid riksdags- och kommunalval nämndes som angeläget, däremot nämnde 
inte informanterna valet till Europaparlamentet. En av informanterna hade 
inte uppnått den ålder som krävs för att rösta vid det senaste valet. En av de 
andra informanterna var inte här i landet vid det tillfället. En yngre man 
hade haft möjlighet att rösta i ett land, men uppfattade den gången att det 
inte var någon större mening, allt var redan bestämt.  

Alla i gruppen yngre tillhörde någon förening. Jenny tillhörde en rad oli-
ka organisationer, bland annat ett politiskt ungdomsförbund. Genom detta 
engagemang deltog hon inte bara i lokal och nationell politik. Hon var ock-
så delaktig i miljörörelsen i stort och påverkade genom att delta i en Euro-
peisk demonstration i Prag. Hon påverkade också genom att vara styrelse-
ledamot i en idrottsförening. Däremot var hon inte aktiv i exempelvis elev-
kåren även om hon studerade. Linda, som förvärvsarbetade, tillhörde en 
fackförening, men var inte aktiv där. Gruppen fick vara aktiv för henne. 
Alex var aktiv i musikhusets råd som i sin tur påverkade kommunens akti-
viteter vad gäller musiklivet. Rådet blev ett brukarråd för musiker.  
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För samtliga i gruppen yngre blev musik och musikhuset en förutsätt-
ning för att de skulle kunna utöva inflytande. Här fanns också olika roller 
för inflytande såsom medlem i musikbandet, medlem i musikhusets råd och 
att vara arbetstagare i musikhuset.  

De områden som gruppen yngre uppfattade sig påverka var musiklivet, 
miljöfrågor och arbetslivet. De påverkade genom att påverka sin familj, 
sina kamrater i musikbandet, genom olika organisationer och genom ett råd 
på musikhuset. De påverkade på kommunal, nationell och internationell 
nivå. Samtliga yngre menade att det var angeläget att inflytande skedde. 
Det fanns viss möjlighet att påverka, men det fanns också en rad hinder för 
att de skulle kunna påverka. För att vara medlem i ett råd eller en styrelse 
behövde de bli valda. Ibland kunde frågor redan vara avgjorda eller det 
kunde finnas mäktiga personer som påverkade besluten. Det var också svårt 
att hitta en fråga att engagera sig i eller vara den som ”sticker upp”. För att 
öka möjligheterna till inflytande föreslogs skilda valdagar för kommunala 
val och val till riksdagen.  

Samtliga i gruppen äldre deltog i föreningar. Bland gruppen äldre hade 
alla röstat utom en person som inte befann sig i landet vid förra nationella 
valet. Valet till Europaparlamentet kom upp i gruppen äldre, men mera som 
exempel på svårigheterna med stora geografiska områden. Vanligen kopp-
lade de röstning till riksdags- och kommunalval. En viss tveksamhet fanns 
till att alls rösta hos en av de intervjuade. I gruppen äldre fanns personer 
som satt med i råd som hade direkt kontakt med kommunala beslutsfattare.  

Ingen i gruppen äldre talade om att påverka sin familj för att fatta det ena 
eller andra beslutet. Istället tillhörde samtliga en eller flera organisationer 
där de kunde utöva inflytande, såsom fackförening, hyresgästförening, 
samfällighetsförening i bostadsområdet, idrottsförening, hem och skolafö-
rening eller trossamfund. Samtliga hade också använt sig av möjligheten att 
påverka, ibland med framgång, ibland med mindre framgång. I gruppen 
äldre finner vi också personer som sitter med i råd som har direkt kontakt 
med lokala beslutsfattare. Anita är med i kommunens pensionärsråd och 
Henry är med i det som åtminstone då och då fungerar som ett yrkesråd. 

Bland dem som var anställda inom gruppen äldre (Kjell, Lena och Heini) 
eller deltog i arbetspraktik (Thoma, Jakob och Olivia) verkade det finnas få 
möjligheter till inflytande på arbetssituationen. Yrkesrådet inom kommu-
nen hade försvunnit där professionella, till exempel busschaufförer, kunde 
ge sin syn på samhällsplanering. Fackföreningarnas inflytandemöjlighet 
blev reducerad till några procents påslag på lönen. Transportföretaget var 
uppbyggt av en komplicerad blandning av landstingskommunen och pri-
märkommun med begränsade ramar och många hänsynstaganden. Som an-
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ställd fanns små möjligheter att arbeta med inflytandefrågor. För den som 
var egen företagare eller är ensamföretagare beskrevs situationen som något 
bättre, men även där begränsades möjligheten till inflytande av beslut som 
var svåra att påverka för den enskilde företagaren.  

De områden som gruppen äldre uppfattade att de påverkat, eller ville på-
verka, var daghem, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet, sjuk-
vård, bostadsområdet, handikappfrågor (fysisk tillgänglighet), samhällspla-
nering, miljö och arbetsliv (utöver rena lönefrågor). För att få inflytande 
över dessa områden påverkade de arbetskamrater, chefer, anställda, med-
lemmar i organisationer samt politiker och förvaltningstjänstemän på lokal 
och regional nivå. Dessutom röstade de.  

Även i gruppen äldre menade samtliga att inflytande var viktigt, men de 
såg också hinder. Det var svårt att påverka när svaret så ofta blev att pengar 
saknades. Politiker lyssnade, men agerade inte. Politiker slets mellan olika 
lojaliteter. Förvaltningstjänstemän slets mellan att vara ett redskap och göra 
”det rätta”. Fackföreningen hade inget handlingsutrymme. Det var också 
svårt att påverka om organisationen var fastlagd, och kanske också måste 
vara fastlagd för att ge tredje person service. Att formulera sig väl inför 
politiker och förvaltningstjänstemän var ett måste. Att ta sig till de platser 
där inflytande sker gick inte alltid, tillgängligheten var ibland bristfällig. 
Frågan ställdes om situationen blev bättre när ytterligare en nivå tillkom, 
den Europeiska Unionen. Hinder av annan karaktär som nämndes var att 
man inte vågade påverka, man kände sig otrygg. Eller att frågorna helt en-
kelt inte upplevdes som angelägna att engagera sig i.  

 
Sammanfattning 
Samtliga informanter i gruppen försökte på något sätt att utöva inflytande. 
Däremot hade de olika grad av aktivitet när det gällde att utöva inflytande i 
de olika grupper de tillhörde. De olika former av inflytande som nämndes 
kan indelas i tre grupper, politiskt inflytande på riks- och kommunal nivå, 
inflytande i arbetslivet, inflytande som brukare på gränsen till konsument 
och inflytande i närmaste familje- och vänkretsen: 

 
• Politiskt inflytande kunde bestå av att rösta, delta i politiskt parti, sitta i sty-

relser i organisationer, kontakta förtroendevalda och tjänstemän  
• Att få inflytande som brukare, konsument skedde genom att delta i olika råd: 

brukarråd, pensionärsråd och yrkesråd samt genom att kontakta förtroende-
valda och tjänstemän 

• Inflytande över sitt arbete  
• Påverka den egna kamratkretsen, såsom det egna musikbandet  
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Det visade sig finnas en viss skillnad mellan de yngre och de äldre. Grup-
pen yngre riktade sig i högre grad mot att få inflytande i familjen och kam-
ratkretsen. Gruppen äldre riktade sig i högre grad mot att få inflytande på 
arbetsplatsen och som brukare i råd och medlemmar i kommunen. Skillna-
den kan förstås som en effekt av de livsfaser som personerna är inne i. 
Gruppen yngre har inte hunnit få arbete ännu. De har inte heller de barn 
som förefaller vara både utgångspunkt och subjekt för de äldres diskussion 
och handling. Likheten mellan grupperna yngre och äldre var att de engage-
rade sig i föreningsaktiviteter. Olikheten i det fallet var om det var en akti-
vitet för personlig utveckling, en grupps utveckling eller för någon annans 
utveckling (barnens). Bland gruppen äldre föreföll aktiviteterna främst vara 
inriktade på barnens utveckling.  

Det fanns också en rad hinder för att kunna uppnå inflytande. Dessa kan 
delas in i att de som informanterna skall nå inte kan nås rent fysiskt, socialt, 
maktmässigt eller kunskapsmässigt, såsom:  

 
• Politiker lyssnar inte  
• Politiker agerar inte  
• Förvaltningstjänstemän slits mellan direktiv och vad som är ”rätt”  
• Fackföreningen har ingen makt  
• Frågorna är redan avgjorda  
• Frågorna är ointressanta 
• Man måste bli vald för att få besluta  
• Svårt vara den som ”sticker upp”  
• Svårt för att formulera sig  
• Man kan vara rädd  
• Svårt att ta sig till maktens korridorer, ibland rent fysiskt  

 
Samtliga informanter hade någon erfarenhet av att lyckas få inflytande och 
också att inte få inflytande. Gruppen äldre hade mera erfarenhet av att för-
söka få inflytande hos förtroendevalda politiker och inom arbetsplatsen. 
Det var därmed också där en skillnad fanns mellan grupperna yngre och 
äldre. Gruppen äldre var de som menade att politiker inte agerar, att för-
valtningstjänstemän slets mellan direktiv och vad som är ”rätt” och att fack-
föreningen inte hade makt. Både grupperna yngre och äldre kunde uppfatta 
frågorna som ointressanta medan kommentaren om att frågorna redan var 
avgjorda kom från gruppen yngre. Både gruppen yngre och äldre gav kom-
mentarer om att det var svårt att formulera sig. Bland gruppen äldre kom 
kommentaren om att vara rädd medan gruppen yngre gav kommentarer om 
att det var svårt att ”sticka upp” och att bli vald. Bland gruppen äldre kom 
kommentaren om att det kunde vara svårt att rent fysiskt, transportera sig 
själv till maktens korridorer.  
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Gruppen yngre uttryckte inga problem att nå maktens korridorer rent fy-
siskt. Gruppen yngre fick snarare problemen socialt genom att inte bli val-
da, eller kunskapsmässigt genom problem med formuleringsförmåga. 
Gruppen äldre delade problemet med kunskap, men de hade snarare lyft 
fram brist på egen maktutövning. Maktutövningen skulle de behöva för att 
få politiker och tjänstemän att lyssna, men framför allt för att få politiker att 
fatta beslut i den riktning som informanterna önskar.  

4:5 Skillnader mellan medborgare 
I redovisning summeras informanternas svar som getts på frågor om att 
vara, agera som och bli medborgare, särskilt utifrån om det finns skillnader 
mellan medborgarna. Svaren redovisas i två grupperingar där de personer 
som uppfattar skillnader presenteras först (Jenny, Lena, Heini, Thomas, 
Alex, Anita, Hedvig, Kjell och Henry) därefter de som inte uppfattar skill-
nader (Olivia, Jakob och Linda). 

Jag föreställde mig att informanterna skulle kunna ha olika uppfattningar 
om hur ett aktivt medborgarskap utvecklas och att det skulle kunna finnas 
differentiering mellan olika grupper. Informanterna skulle kunna uppfatta 
skillnader mellan åldrar, kön, bostadsort och om man är född i Sverige eller 
har flyttat, eller flytt (etnicitet) i förväntat deltagande i samhället och hur 
man utövar sitt medborgarskap i nationen och sitt medlemskap i kommu-
nen. Utifrån olika perspektiv kunde det finnas förväntan på medborgaren 
att denne skall agera, eller inte agera som medborgare. Vissa handlingar 
skulle kunna uppfattas som goda eller mindre goda. 

Samtliga informanter framhöll likhet och att vara medborgare var en 
form av likhet. Några informanter nämnde skillnader som kunde bero på 
ålder, bostadsort, migration, livssituation, egendom, kön, kvalifikationer 
och formuleringsförmåga samt skillnad mellan män, kvinnor.  

Den skillnad som angavs av flest informanter var ålder. Jenny uttryckte 
att en person agerade som medborgare i tonåren. Hon menade att då hade 
en person kunskap nog, då tar personen ställning och då lyssnade andra 
människor i omgivningen på personen. Lena uppfattade skillnader i hand-
lingsmöjligheter beroende på ålder, yngre, särskilt barn fick ha andra som 
ställföreträdande medborgare. Det fanns ingen skyldighet att engagera sig, 
men Lena menade att ju äldre en person blev desto större möjligheter hade 
personen. Heini menade att innan tonåren kunde delaktighet vara frivillig. I 
tonåren tänkte personer självständigt och då kunde frivilligheten övergå till 
ett ansvarstagande och en skyldighet. Thomas menade att när barn var små 
var det föräldrarna som utövade deras medborgarrätt. Han såg det som att 
familjen var medborgare. Familjen, utbildningen och arbetslivet deltog i 
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medborgarens (barnets) utveckling. Alex menade också att det fanns en 
skillnad mellan barn och vuxna. 

En annan skillnad som nämndes var formuleringsförmåga, vilket också 
kan kombineras med kvalifikation. Jenny uttryckte inga krav på formule-
ringsförmåga eller kvalificering för att agera som medborgare, men att det 
var en fördel att kunna formulera sig väl. Hedvig betonade språkets stora 
betydelse. Språket, menade hon, var avgörande för tillhörighet och infly-
tande.  

Lena menade att för att få inflytande behövde personen finnas ”i ett stör-
re sammanhang” (som exempelvis att tillhöra ett politiskt parti).  

Bostadsorten nämndes av Jenny som menade att personer som bodde i 
stadsbygd ofta hade fler möjligheter att aktivera sig. Hedvig uppfattade att 
personer som bor på landsbygden ”bryr sig mer om varandra”.  

Invandrare kunde också ha vissa svårigheter att hävda sina rättigheter 
och Jenny menade att invandrare inte fick samma bemötande som en in-
född. Anita menade att invandrade måste ”kämpa mer”, inte minst med att 
lära sig svenska. Få skyldigheter nämndes för medborgare. Jenny menade 
dock att rösta och att vittna kunde ses som skyldigheter. Även att lyda la-
gen var en skyldighet och särskilt onödiga småbrott som förstör vardagen, 
såsom sabotage av cyklar uppfattade Jenny som dåliga. Thomas menade att 
det fanns ”goda” och ”mindre goda” medborgare, de mindre goda var de 
som begick brott. Anita menade att kunna svenska kunde utgöra en sorts 
kvalificering för tillhörighet och inflytande. Alex menade att det fanns 
”goda” och ”mindre goda” medborgare. Medborgaren behövde kunna språk 
och samhällskunskap och borde inte utnyttja välfärdssystemet. Medborga-
ren behövde ha god vilja och motivation och ta egna initiativ för sin väl-
färd. Dessutom menade Alex att människor naturligt är sociala, planerar för 
sin framtid och vill vara aktiva. Det handlade då inte om att vara medborga-
re eller inte, utan om att vara människa. 

Heini såg en skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor utvecklade ett 
större ansvarstagande för att kulturarvet skulle bevaras och överföras mel-
lan generationer. Hon uppfattade att männen var rörliga och inte uppfattade 
sig som bundna. Kjell och Henry menade att det var svårt att upprätthålla 
en balans mellan könen i vissa arbetsuppgifter. Det blev lätt en uppdelning 
mellan män och kvinnor, menar Kjell. Män har lättare att släppa taget om 
en uppgift, menade Henry, han menade att kvinnor var uthålliga och gav 
sig inte. 

Det kunde också finnas en skillnad mellan personer som hade fast egen-
dom i form av hus eller gård och de som hyr sin bostad. Den som ägde jord 
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hade ett ansvar mot egendomen och det skulle balanseras mot ansvaret för 
samhället, menade Heini.  

Anita uppfattade en viss skillnad i rättigheter, skyldigheter eller möjlig-
heter mellan olika personer, men det handlade om hur man hanterar olika 
situationer. Hon menade att under ett liv handlade medborgaren beroende 
på olika livssituationer. När medborgaren har små barn engagerade denne 
sig i frågor som rörde barn, var medborgaren äldre blev äldrefrågor intres-
santa. Engagemanget kunde till och med ses som ett tvång, ett sätt att skyd-
da sina barn. Även Alex kommenterade medborgare ur ett livsperspektiv. 
Alex såg alla personer som medborgare när de föddes och att de sedan ut-
vecklade hur medborgarskapet utövas. Under livet utbildades man, gjorde 
militärtjänst och började arbeta. När dessa steg tagits var man ”färdig” 
medborgare, samtidigt som att vara medborgare var en känsla. Kände man 
sig som medborgare och om man levde som andra var man medborgare. Att 
bilda familj var också en del av medborgarskapet.  

Linda uppfattade egentligen ingen skillnad i rättighet, skyldighet eller 
möjlighet mellan olika personer. Linda menade att det fanns personer som 
uppför sig bra eller mindre bra men några ”goda” eller ”mindre goda” med-
borgare finns inte, enligt Linda. Om en person begick ett brott, vilket var 
dåligt, uppfattade hon inte att personen gjorde det i egenskap av medborga-
re. Det handlade om en person som snarare gjorde ett misstag. Olivia och 
Jakob gav inte uttryck för någon skillnad i rättigheter, skyldigheter eller 
möjligheter mellan olika personer. 

 
Sammanfattning 
Av kommentarerna från informanterna drar jag slutsatsen att informanterna 
på gruppnivå menar att en människa föds till ett medborgarskap, en tillhö-
righet, där hon har vissa rättigheter och skyldigheter. Det gick att dela upp 
intervjupersonerna i två olika grupper där en grupp uppfattade skillnader i 
något avseende mellan medborgare, en grupp uppfattade inte att det fanns 
skillnader.  

Jag tolkar informanternas svar som att människan går från ett varande till 
ett görande. Detta görande är inte helt värderingsfritt. Här finns normer och 
en normativitet. Det finns bättre och sämre aktiviteter. Bland de bättre akti-
viteterna är ett livsförlopp där man utbildar sig, arbetar och bildar familj, 
för en man också att göra militärtjänst. Det finns inget lagligt tvång till det-
ta livsförlopp, men det är en mer eller mindre utvecklad praxis. I detta livs-
förlopp, utvecklar sig också medborgarskapet som tillhörighet, rättigheter 
och skyldigheter. En person kan dessutom vara en mer eller mindre god 
medborgare genom att vara laglydig, vittna, rösta samt bidra till välfärdssy-
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stemet, men inte utnyttja det. En god vilja och motivation till att vara social 
och planera sin framtid ingår också. Kön, bostadsort, migration påverkar i 
olika hög grad, men verkar inte vara avgörande att döma av gruppens sam-
lade kommentarer. Jag tolkar det som att informanternas gemensamma 
nämnare utgörs av att de menar att det är den personliga aktiviteten som är 
avgörande för hur medborgarens handlingar gestaltar sig.  

De flesta av informanterna började med att tala om likheterna i sin för-
ståelse av medborgaren, eller kanske snarare en princip om att likhet skall 
finnas. Därefter talade de flesta om motsatsen, olikheter, i form av möjlig-
heter att handla för att få inflytande, medborgaren som praktik. Vad som 
nämndes som exempel på olikheter som kunde utgöra skillnader i något 
avseende var bostadsort, ägande av fast egendom, ålder (ju äldre, desto mer 
handling), migration, kön och kompetens (språk, formuleringsförmåga, för-
stå det sagda, lyssna, initiativförmåga, motivation, inlevelseförmåga och 
uthållighet). 

4:6 Tillhörighet till kollektiv  
I detta avsnitt presenterar jag svaren i två grupperingar. Först presenteras de 
som flyttat eller flytt till Sverige. Därefter de som är födda i Sverige. Skälet 
är att jag föreställde mig att flytt eller flykt skulle kunna påverka uppfatt-
ning om tillhörighet. 

Bland de intervjuade personerna har fem personer flyttat eller flytt till 
Sverige. Anita flyttade från Finland för att arbeta. Thomas och Alex har 
flytt. Jakob flyttade till landet som anhörig och Heini flyttade för att ut-
landstjänstgöring kunde vara en merit och en möjlighet till språkstudier, 
kanske också lite äventyr. Alla utom Alex kunde resa mellan Sverige och 
sitt ursprungsland.  

Anita och Heini hade en språklig kulturell tillhörighet både i Sverige och 
Finland och hade ingen önskan att bli ”svenska”, Anita uppfattade sig som 
finne och Heini uppfattade sig som Sverigefinne. Thomas och Jakob 
beskrev en språklig, kulturell tillhörighet som gick över flera nationsgrän-
ser, då de beskrev sig som assyrier. Precis som Anita och Heini hade Tho-
mas och Jakob en religiös tillhörighet som överträdde nationsgränserna. 
Alex beskrev en språklig kulturell tillhörighet som blev problematisk i hans 
hemland, han hade också en religiös tillhörighet som gick utöver nations-
gränserna. Ett svenskt medborgarskap skulle underlätta för honom. Då kun-
de han förändra relationen till det land där han bodde tidigare.  

Anita, Thomas och Heini uppfattade sig som lokalortsbor. Anita och 
Thomas hade svenskt medborgarskap medan Jakob och Alex gärna vill ha 
svenskt medborgarskap. Heini skulle gärna vilja ha dubbelt medborgarskap. 
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Thomas uppfattade sig som ”svensk”. Heini uppfattade sig som nordbo och 
både Anita och Heini uppfattade sig som européer. Ingen av dem som flyt-
tat eller flytt uppfattade sig som ”medborgare i världen”. Jakob och Alex 
deltog i utbildning. Jakob, Alex och Heini deltog i arbetslivet. Samtliga 
deltog i föreningslivet och sade också att de hade en språklig, kulturell till-
hörighet som inte var ursprungligt svensk.  

Samtliga som flyttat eller flytt till Sverige talade om medborgare i form 
av att de förhöll sig till medborgare i Sverige och medborgare i något annat 
land. Det är också denna grupp som engagerade sig i frågan om hur en per-
son får medborgarskap och i vissa fall strök de under att de hade svenskt 
medborgarskap. De som var födda i Sverige talade inte lika ofta om med-
borgarskapet.  

Av dem som var födda i Sverige var det främst Jenny, Olivia, Kjell och 
Henry som tydligast lyfte fram tillhörighet till familjelivet. Olivia och Kjell 
markerade också tillhörighet till bostadsområdet. Flera var dagmedborgare 
och det var Lena, Hedvig och Olivia som markerade tillhörighet till tätor-
ten. Jenny, Olivia, Kjell, Linda, Henry, Hedvig och Lena hade samtliga 
svenskt medborgarskap och samtliga uppfattade också att medborgarskapet 
var en tillhörighet till riket. Däremot var det bara Kjell som markerade att 
han var svensk. Ingen uppfattade sig som nordbo. Enbart Lena uppfattade 
sig som europé. Olivia uppfattade sig som lokalortsbo, men samtidigt var 
hon öppen för att ha ett ”universellt” medborgarskap.  

Enbart Jenny deltog i utbildning. Däremot deltog samtliga i arbetslivet 
och samtliga hade tillhörighet till föreningslivet. Ingen nämnde någon icke-
svensk språk- eller kulturtillhörighet.  

 
Sammanfattning 
Tillhörigheten kan vara en fråga om juridik, vilket land man är juridiskt 
knuten till. Tillhörighet kan man födas till, flytta till och ansöka om tillträde 
till. Man kan bli svensk medborgare utan att vara ”svensk” i meningen till-
hörig en språklig, kulturell grupp. Enbart genom att bosätta sig i Sverige 
blir invånarna också tillhöriga i socialförsäkringssystemet, man blir ”pap-
perssvensk”. Det behövs ingen ansökan till denna tillhörighet. Genom föd-
sel kan man också vara tillhörig en språklig, kulturell eller religiös grupp. 
Man kan vara assyrier, finne, Sverigefinne eller kristen. Tillhörigheten kan 
också ske genom en aktivitet – att man exempelvis studerar, arbetar eller är 
med i föreningslivet. Den skillnad som fanns bland intervjupersonerna be-
stod av dem som flyttat eller flytt till Sverige oftare talade om medborgar-
skap. De som var födda i Sverige talade inte lika ofta om medborgarskapet.  
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Den tillhörighet som oftast nämns är tillhörighet till en privat sfär, famil-
jeliv. Därefter nämns tillhörighet, eller önskan om tillhörighet till, en of-
fentlig sfär som omfattar arbetsliv, föreningsliv och politiskt inflytande.  

Jag får intrycket att tillhörighet i familjelivet markeras när informanterna 
själva bor hemma, när de har barn upp till skolåldern och när barnen själva 
bildat familj och barnbarnen kommer.  

De olika tillhörigheterna i hela gruppen skulle kunna delas in i följande 
motsatser:  

 
• Att bli född in i tillhörigheten eller att ansöka om tillhörigheten  
• Att inte tycka tillhörigheten är viktig eller att tycka att tillhörigheten är viktig  
• Att vara negativ till tillhörigheten eller att vara positiv till tillhörigheten  
• Att vara passiv inom tillhörigheten eller att vara aktiv 
• Att inte ha någon känsla för tillhörigheten eller ha en känsla  

 
Jag har medvetet placerat motsatserna så att de skulle kunna gå att läsa som 
att det finns en given kombination av att födas in i något, att inte tycka till-
hörighet är viktig, att vara negativ till tillhörigheten, att vara passiv och att 
inte ha någon känsla för tillhörigheten. Det finns ingen informant som har 
en profil som kan passa med den ena eller andra sidan av motsatserna. Ett 
exempel på hur det istället blir ett växelspel mellan sidorna är när Alex me-
nar att han inte vill förknippas med sin tidigare tillhörighet (medborgare) 
som han är född till, men menar att tillhörigheten (medborgare) är viktig 
och är positiv till tillhörigheten som sådan.  

Om vi tar exempel från informanterna kan vi exempelvis säga att Jenny 
föds in i ett svenskt medborgarskap, kommunalt medlemskap och i en fa-
milj. Hon har aktivt sökt sig till föreningslivet och är aktiv där. Thomas har 
ansökt om svenskt medborgarskap, aktivt flyttat till tätortens kommun och 
aktivt bildat en familj. Det är tveksamt om han aktivt sökt sig till trossam-
fundet, det verkar vara en mer eller mindre automatisk tillhörighet, han är 
”mer än medlem”. Det övriga föreningslivet har han aktivt sökt sig till och 
är aktiv där, främst till en kulturförening som har anknytning till trossam-
fundet. Beroende på barnens ålder är han också engagerad i deras före-
ningsaktiviteter.  

Vi vet därmed att informanterna har en tilldelad respektive en aktiv öns-
kan om tillhörighet. En tillhörighet behöver dock inte innebära någon högre 
grad av offentlighet. Informanterna skulle kunna vara postgiromedlemmar 
och enbart se sitt medlemskap i en förening som en fråga om att betala 
medlemsavgift. På samma sätt skulle de kunna betala skatt i kommunen 
och vara skattekommunmedlemmar. Av svaren framgår dock att informan-
terna går utöver en passiv tillhörighet och handlar i en offentlighet. De dis-
kuterar gemensamma frågor i någon form av offentlighet. Huruvida den 

 



93

offentligheten innebär att informanterna också handlar för ett kollektiv som 
är större än den egna familjen eller släkten, det allmännas bästa, framgår 
inte alltid.  

4:7 Bilden av medborgaren  
Utifrån olika teorier om samhälle och medborgare har jag utgått från en 
förståelse av medborgare där denne använder sig av en offentlighet för dis-
kussion om gemensamma frågor för att fatta beslut för det allmännas bästa.  

En summering av informanternas bild av medborgaren presenterar tillhö-
righet som varierar mellan att vara gränslöst och utan kvalificering till 
gräns och kvalificeringskrav:  

 
• Alla är medborgare från födseln  
• Medborgaren har lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare, 

ingen åtskillnad görs på grund av ålder, kön eller annat (ett barn tillhör ett 
hushåll och hushållet är medborgare), men en annan bild är att yngre inte har 
samma skyldigheter och att kvinnorna har mer (självpåtagna?) skyldigheter, 
och att boende i staden ger större möjligheter 

• Medborgarskapet omfattar geografisk avgränsning lokalt, nationellt, men det 
fanns också utsagor om universellt medborgarskap 

• Medborgaren har både en tillskriven, automatisk tillhörighet (juridisk) och en 
kvalificeringstillhörighet, då man väljs in eller visar att man är tillhörig ge-
nom viss kompetens  

• Medborgaren kan också ha en kulturell grupptillhörighet 
• Medborgaren deltar i utbildning, föreningsliv, arbetsliv  

 
Den gränslösa tillhörigheten och kvalificeringen kan jämföras med när roll 
behandlas utifrån dimensionerna ålagd del av exempelvis chef, tillskriven 
del och självförvärvad del251. Medborgarrollen förefaller omfatta åtminsto-
ne att en person blir tillskriven rollen och också att en person kan ansöka 
om att bli medborgare, en själförvärvad del. Den självförvärvade delen 
skulle också kunna omfatta att olika personer använder sin status som med-
borgare för olika grad av handling. 

Informanterna uttrycker en likhet som princip mellan alla medborgare, 
medborgaren som status omfattar likhet. Likheten skulle kunna svara mot 
dimensionerna civila, politiska och sociala rättigheter och politiska rättighe-
ter för medborgare i enlighet med Marshalls teori om civil, politisk och so-
cial dimension i medborgarskap252. Däremot svarar också informanterna att 
de uppfattat en olikhet i medborgaren som praktik. I praktiken finns en 
olikhet i möjlighet att tillhöra en grupp och framförallt en olikhet i möjlig-
het att utöva inflytande.  

                                              
251 Lars Svedberg, 2000, s. 45 
252 Marshall, 1946/1991, s. 21-89 
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Till skillnad mot olika teoriers bild av medborgaren som individens rela-
tion till staten diskuterar informanterna inte på riksnivå, de menar snarare 
att det är andra komponenter i min första förståelse av medborgaren som är 
viktiga att samtala om.  

Från informanternas kommentarer går det också att ge en bild av vilka 
förväntningar det finns på medborgarens handlingar. Bilden blir en presen-
tation av en kommunikativ, participatorisk medborgare: 

 
• Medborgaren håller sig informerad om samhällets förändringar via tidning, tv, 

kamrater  
• Medborgaren deltar i vissa engångs- och återkommande aktiviteter, såsom att 

betala skatt, göra värnplikt (för män), lyda lagen, ta körkort, rösta och vittna253  
• Medborgaren resonerar utifrån både en lokal nivå och en global nivå  
 

Av informanternas svar framgår att medborgaren förväntas träda fram från 
ett privat rum till någon form av offentlighet. Det kan vara i form av att 
visa upp sig i en rumslig och social offentlighet såsom militärtjänst eller 
politisk offentlighet såsom att gå till röstlokal eller på annat sätt offentlig-
göra vilket parti medborgaren vill rösta på.  

Det fanns också kommentarer som i högre grad visar förväntningar på ett 
personligt uppträdande och att ett visst livsförlopp följs. Att vara medbor-
gare kompletteras med andra roller som följs åt i ett livsförlopp där möjli-
gen andra roller och medborgarrollen kan ha likheter: 

 
• Medborgaren låter sig socialiseras och utbildas av familjen, gruppen och av 

samhällets representanter  
• Medborgaren utbildar sig återkommande under livet  
• Medborgaren har en språktillhörighet, utvecklar sina språkkunskaper och 

kommunicerar  
• Medborgaren bildar familj, förvärvsarbetar  
• Medborgaren tar aktiv del i sina barns aktiviteter och fostrar dem  
• Medborgaren sätter sina mindre barns intressen före sina egna  
• Medborgaren deltar i föreningslivet, särskilt i grupper som stärker kulturell 

grupptillhörighet  
• Medborgaren söker aktivt upp andra medborgare och deltar i bostadsområdets 

aktiviteter  
• Medborgaren arbetar ideellt  
• Medborgaren är en aktiv brukare, där det behövs  
• Medborgaren är intresserad av kultur och natur, vävning såväl som odling  
• Medborgaren är skapande, finns inte en aktivitet skapar medborgaren aktiviteten  
• Att vara medborgare omfattar en känsla  

Av informanternas kommentarer framgår att individen förväntas ha en rela-
tion till en grupp, ett kollektiv. Individen behöver förstå att det finns olika 

                                              
253 För citat som belyser dessa aktiviteter se Niklasson, 2002, s. 125, 127, 146, 149, 150, 

151  
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roller och olika tillhörigheter. Individen behöver lära sig vilka regler som 
finns i olika grupper, men också vara beredd på förändringar. I båda fallen 
förväntas socialisering och utbildning. Denna socialisering och utbildning 
förefaller aldrig vara klar, medborgaren får vara beredd på ständiga föränd-
ringar. Dessutom finns förväntan att medborgaren själv är aktiv och initie-
rar och skapar förändringar. Förväntan på en kommunikativ, participatorisk 
medborgare uttrycks. Den handling som utförs i det offentliga är främst 
deltagande i diskussioner där en mindre grupps intressen förs fram. Någon 
kollektiv handling som handlar om beslut för det allmännas bästa ges sällan 
exempel på.  

4:8 Sammanfattande diskussion 
I detta fjärde kapitel har jag beskrivit en intervjuundersökning där individer 
fick frågan om förståelse av medborgare och dess praktik. 

Genom att betrakta informanterna som en grupp kan en bild av medbor-
garen utkristalliseras. Den bild jag presenterar är alltså min tolkning av in-
formanternas bild. Redan vid födseln är individen medborgaren. Den som 
agerar som medborgare åt barnet blir barnets vårdnadshavare. Successivt 
övertar barnet rättigheter och skyldigheter och kan agera självständigt. Ål-
der är det enda som tydligt särskiljer handlingsmöjligheter mellan medbor-
gare. Bostadsort, kön eller kulturell tillhörighet skiljer inte medborgaren 
från en annan medborgare. Medborgaren förväntas i vuxen ålder att utbilda 
sig, bilda familj, fostra sina barn väl, förvärvsarbeta, delta i de delar av fö-
reningslivet som passar, att arbeta ideellt, att vara aktiv brukare, att betala 
skatt, att rösta, ha känsla för sitt land (möjligen snarare sitt medborgar-
skap), att lyda lagar, vittna och ta körkort och att aktivt söka upp andra 
människor, vara social och agera och kommunicera. Medborgaren finns i 
ett livsförlopp som i sin tur också påverkar om och när medborgaren age-
rar.  

Någon icke-medborgare finns inte menade informanterna, men väl en 
god medborgare och en mindre god sådan. Den mindre goda är i viss mån 
en negation av ovanstående, men hänför sig framförallt till laglydigheten, 
en dålig medborgare är inte laglydig.  

Den offentlighet där informanterna möttes, diskuterade gemensamma 
frågor och bildade en uppfattning arrangerades kontinuerligt, eller tillfäl-
ligt, av informanterna själva, av föreningslivet eller av kommunen, staten. 
Den uppstod också slumpmässigt. Deltagandet i offentligheten kunde vara 
mer eller mindre frivilligt. Som media för att diskutera och/eller för att bil-
da sig en uppfattning använde sig informanterna av direktkontakt med 
andra personer eller media i form av böcker, tidningar, tv, radio, telefon 
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och Internet. Det offentliga rummet utgjordes av hemmet, gatan i de centra-
la delarna av den aktuella tätorten, uterummet i det lokala bostadsområdet, 
föreningslokaler, kyrkan, bibliotek, museer och ett virtuellt rum. Informan-
terna såg, talade, lyssnade och de upplevde något känslomässigt.  

Egenskaper hos medborgaren som förmåga till kommunikation och sam-
varo med andra lyftes fram. Dessa var viktiga eftersom det fanns hinder för 
kommunikation och samvaro i det offentliga rummet. Att förändra sig själv 
från privat individ till offentlig medborgare var ingen enkel process och 
dessutom var resultatet inte självklart positivt. Ändå försökte flera av in-
formanterna genomföra denna förvandling och nå administrativa och poli-
tiska beslutsfattare. Den nivå de sökte sig till var främst lokala politiska 
aktörer. Inte heller föreföll beslut för allmännas bästa vara framträdande, 
utan istället blev det gemensamma frågor för en mindre grupp (ofta famil-
jen) som var intressanta att diskutera. 

Samtliga informanter hade deltagit i pedagogisk verksamhet. Eftersom 
de var i olika åldrar och från olika länder skulle medborgerliga dimensioner 
i pedagogisk verksamhet kunna vara olika. Informanterna hänvisade sällan 
till någon pedagogisk verksamhet som support för att kunna agera i offent-
lighet och diskutera gemensamma frågor och besluta för det ”allmännas 
bästa”. Istället konstaterade de att de kunde agera, mer eller mindre fram-
gångsrikt, och utöva offentligt inflytande.  

Ett sätt att förstå avsaknaden av referenser till utbildning är att den peda-
gogiska verksamhet informanterna deltagit i inte alltid innehållit en offent-
lig aktivitet utanför grundskola, gymnasieskola, folkhögskola och studie-
förbund med gemensamma diskussioner och beslut för det allmännas bästa 
som sedan bekräftas och diskuteras inom pedagogisk verksamhet. Utbild-
ningen och lärande skulle då kunna uppfattas som del av en särskild offent-
lighet, kanske en avskildhet som inte ingår i en kontinuerlig vardag utan 
uppfattas som ”avklarad”.  

Ett annat sätt att förstå detta är att informanterna använt sig av de infor-
mations- och lärmiljöer som byggts upp utanför den formella skolan, folk-
högskola och studieförbund, nämligen bibliotek, TV, radio, Internet, muse-
er och föreläsningar.  
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Kapitel 5. Medborgaren i folkhögskola  
och studieförbund 

5:1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från den andra och tred-
je delstudien där pedagogisk verksamhet inom folkhögskola och studieför-
bund observerades254. Mitt antagande var att de studerande skulle kunna 
tränas inom folkhögskola och studieförbund för att delta i offentlighet, sär-
skilt delta i diskussion om gemensamma frågor och därmed ta en medbor-
garroll.  

Folkbildningen i Sverige skiljer sig något från den folkbildning som be-
drivs i vissa andra länder. Kjell Rubensson255 har funnit att folkbildning i 
andra länder ofta nämns i samband med socialisering och kultur på ett helt 
annat sätt än i Sverige, där folkbildning ofta nämns i samband med ideolo-
gi. Vuxenutbildning i sig kan ses som en folkrörelse medan i Sverige ses 
vuxenutbildningen som en del av respektive folkrörelse som den ingår i. 
Utbildningen ses då mera som ett redskap för den idé som den grund-
läggande folkrörelsen står för. Det finns också en skillnad mellan de länder 
där utbildningen ses som en allmän medborgerlig utbildning med en bild-
ningsprocess inom folkrörelsen, och de länder där utbildningen är direkt 
kopplad till vad som är folkrörelsens mål. Även Petros Gougoulakis256 me-
nar att den svenska folkbildningen är en del av en social rörelse. Han menar 
dock att denna rörelse framför allt skall ses som ett pedagogiskt instrument 
för det civila samhället, vilka han menar att folkrörelserna främst är en del 
av, inte för staten.  

Verksamhet inom folkhögskola och studieförbund skulle kunna innebära 
ett stöd till såväl rollen som medlem i en förening som rollen som medbor-
gare (såväl som roll i arbetsliv). Oavsett vilken roll som avses menar jag att 
det finns en förväntan på ett utträde i en offentlighet och att en person tän-

                                              
254 Resultatredovisningen är en återläsning och utdrag av Niklasson, 2002, s. 155-247 
255 Rubensson, 1996, s. 9, folkbildning definieras inte av Rubensson, men ofta beskrivs 

folkbildning som verksamhet inom folkhögskola, studieförbund, museer, bibliotek samt 
viss radio- och TV-verksamhet 

256 Petros Gougoulakis, ”man lär sig mer än man tror genom att träffas – en studie av 
samhällsinriktade studiecirklar”, i Tre rapporter om studiecirklar, 1996, s. 183; Petros 
Gougoulakis, Livslångt lärande … på svenska!, 2001, s. 18 
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ker på gemensamma frågor för ett kollektiv, istället för sin privata, indivi-
duella välgång. De studerande i en kurs på folkhögskola eller i en studie-
cirkel befinner de sig inte längre i en helt privat sfär. Vi skulle kunna säga 
som Lena Lindgren i en utvärdering av Folkbildningsrådets roll257 att de 
studerande befinner sig i ett gränsland mellan det privata och offentliga.  

5:2 Genomförande och bearbetning av material 
Syftet med delstudien var att undersöka hur pedagogisk verksamhet inom 
folkhögskola och studieförbund kan bidra till förståelse av begreppet med-
borgare. Särskilt studeras hur träning inför offentlighet genomförs, med 
inriktning på hur diskussion om gemensamma frågor genomförs. 

En folkhögskola och lokalföreningar för tre studieförbund valdes ut för 
observation. Inom folkhögskolan valdes den allmänna kursen ut för obser-
vation eftersom det är den kurs som inte har någon tydlig profil mot till ex-
empel vidare studier eller mot något särskilt yrke. För att få en kontrast till 
den allmänna kursen valdes också en profilerad kurs, folkhögskolans este-
tiska linje. Studiecirklarna som valdes att genomföra observationer i var 
studiecirklar där jag och studieförbundens representanter uppfattade att in-
divider skulle kunna agera som, och träna för, att uppträda ”medborgare”, 
det vill säga tala om gemensamma frågor. Studiecirklarnas tema var: hälsa, 
barn- och ungdomspolitik och föräldraskap.  

För att strukturera observationerna använde jag mig en checklista för att 
stärka min uppmärksamhet258. Särskilt uppmärksammade jag följande si-
tuationer: 

 
• I vilken lokal som aktiviteterna genomfördes 
• Aktiviteter och samspel i grupperna som skulle kunna inrymma dialog,  

diskussion  
• Huruvida dialog, diskussioner utgick från gemensamma frågor 

 
Under observationerna förde jag anteckningar. Dessa anteckningar återläs-
tes för att undersöka hur verksamheterna hade omfattat dimensionerna pri-
vat/offentlig respektive individ/kollektiv. Resultatet presenteras utifrån två 
teman: träna för offentlighet och att diskutera gemensamma frågor i offent-
lighet.  
 

                                              
257 Lindgren, 1996 
258 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 1988/1994, s. 104 
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Fortsatt upplägg av resultatredovisningen 
Kapitlet är indelat i två delar. Först redovisas utvalda resultaten från obser-
vationer i folkhögskola, sedan redovisas utvalda observationer i studiecirk-
lar259. I de två delarna presenteras först folkhögskola respektive studieför-
bund allmänt, men också med avsikt att visa hur folkhögskola och studie-
förbund presenterar sig själva. 

Därefter presenteras utdrag ur observationsanteckningarna som belyser 
hur studerande i folkhögskola och studieförbund tränar för offentlighet, 
särskilt i form av gemensamma diskussioner.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion där informanternas 
bild av medborgare diskuteras i relation till resultaten från observationerna 
från folkhögskola och studieförbund. 

5:3 Folkhögskola 

5:3:1 Verksamhet vid folkhögskola 
Information om folkhögskolor fanns på folkhögskolornas hemsida, i tryckt 
informationsmaterial, i verksamhetsberättelse och lämnades av studerande 
och personal. Folkhögskolornas informationstjänst, FIN260, informerade 
om folkhögskolornas verksamhet genom att bland annat ge ut en katalog 
och ha en hemsida. Den aktuella folkhögskolan samverkade med Arbets-
förmedlingen som informerar om verksamheten. Årligen annonserades kur-
serna i dagspress.  

Folkhögskolan hade två lokaler som var belägna nära varandra. Folk-
högskolan bedrev också kurser i andra lokaler, till exempel genomfördes en 
kortkurs i en lokal i ett bostadsområde. De personer som deltog benämndes 
deltagare, men ibland använde studerande och personal på folkhögskolan 
själva beteckningen elev. Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) an-
vände benämningen studerande i katalog från 2001261.  

Den aktuella folkhögskolan hade ett landsting som huvudman. Verksam-
heten finansierades genom landstingsbidrag, statsbidrag och avgifter som 
de studerande betalade för kursmaterial.  

Varje folkhögskola var skyldig att erbjuda allmänna kurser, avsedda 
främst för dem som saknade grundskole- och gymnasieutbildning, i en om-
fattning som motsvarade minst 15 procent av verksamheten för att få stats-
                                              
259 För en fylligare presentation och redovisning hänvisar jag till Niklasson, 2002, s. 

155-242 
260 Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, ingår i Folkbildningsrådet och svarar för 

den allmänna och samlade informationen om Sveriges alla 148 folkhögskolor, Folk-
bildningsrådets hemsida, 20070614 

261 Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, Folkhögskolor 2002, 2001 
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bidrag262. Vid den aktuella folkhögskolan erbjöds allmän kurs, estetisk lin-
je, kurs för långtidssjukskrivna samt kortkurser, så kallade Känn dig för-
kurser.  

Den allmänna kursen skulle ge grundläggande kunskaper i ämnen som 
svenska, engelska, matematik, religion, samhälls- och naturkunskap, men 
syftade också till att ge en bred allmänbildning. De studerande kunde också 
välja tillvalsämnen som dataorientering och psykologi. Förutom längre kur-
ser erbjöds kortkurser som anordnades av den aktuella folkhögskolan eller 
folkhögskolan i samarbete med studieförbund, fackförbund eller andra or-
ganisationer. Kurserna kunde innehålla olika ämnen till exempel förenings-
kunskap, arbetsrätt, kommunikation, EU-kunskap eller konst. Dessutom 
samarbetade folkhögskolan med olika studieförbund och genomförde stu-
diecirklar.  

De åldersgrupper som folkhögskolan vände sig till var personer som 
fyllde 18 år det år studierna påbörjades och äldre. Om det var en yngre per-
son som gick ett individuellt program i gymnasieskolan kunde även den 
personen delta i kurserna263. Den aktuella folkhögskolan hade ungefär 230 
studerande. Främst kom studerande från tätorten och närliggande områden. 
Folkhögskolan var ett externat, vilket innebär att de studerande inte bodde 
på skolan. 

Drygt 200 personer deltog i lång allmän kurs, lång särskild kurs samt 
särskild utbildningsinsats. Antalet var ungefär detsamma över åren 1997-
2000264 i den aktuella folkhögskolan. Samtliga fyra år fanns en överrepre-
sentation av kvinnor. Däremot skedde en förändring av ålderssammansätt-
ningen under de fyra åren. Den yngre ålderskategorin ökade i förhållande 
till andra ålderskategorier år 2000. Både ålderskategorin 25-29 och 30-45 
minskade. I ett riksperspektiv var tendensen likartad under motsvarande 
tidsperiod 265. För att organisera verksamhet fanns 32 lärare med hel- eller 
deltidsanställning på den aktuella folkhögskolan. Inom administration fanns 
en elevassistent, fyra expeditionspersonal, en städerska, en vaktmästare och 
en rektor. Den planering och styrning som fanns i verksamhetsåret inrama-
des av starten på hösten och avslutningen inför sommaren. Det fanns också 
en parallell planering och styrning eftersom folkhögskolan erbjöd kortkur-
ser och sommarkurser.  

                                              
262 SFS 1998:973, Förordning om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till 

folkbildningen  
263 SFS 1998:973 
264 Folkbildningsrådet, Statistik via SCB, 2001a 
265 Folkbildningsrådet, 2001b 
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5:3:2 Att träna för offentlighet  
Estetisk linje 
Två observationstillfällen får återspegla hur verksamheten kan träna, eller 
inte träna för en offentlighet. Det första observationstillfället var ett samråd 
som genomförs. Efter samrådet diskuterades ett kommande temaarbete. Det 
andra observationstillfället var när gruppen skulle redovisa det grupparbete 
där de haft år 1951 som tema. 

Det fanns inte något elevråd på den estetiska linjen. De studerande från 
estetlinjen erbjöds att delta i allmänna kursens kommittéer, dess elevråd 
och kursråd, men hade avböjt. Studerande från estetlinjen var istället repre-
senterade i det lärarråd som fanns inom estetiska linjen, vilket möttes en 
gång per månad. De hade också inflytande genom de utvärderingar som 
kontinuerligt genomfördes.  

Varje tisdag morgon genomfördes ett samråd som varade en halvtimme. 
Då samlades alla studerande och skolans personal för diskussion. Vid detta 
tillfälle deltog också skolans ledning (rektor och studierektor). Alla stude-
rande och tjänstgörande lärare deltog vilket blev cirka femtio personer.  

När mötet började skrev föreståndaren upp förslag till dagordning på 
tavlan och tog emot övriga frågor. De frågor som kom upp rörde hur sam-
varon skulle gestalta sig, det vill säga ordningsfrågor och representantskap. 
Föreståndare och rektor talade om bättre ordning i fotorummet, att ventila-
tionen skulle ses över, att skyddsombud skulle väljas (dessa visade sig re-
dan valda), val av representanter till estetlinjens lärarråd. De studerande tog 
upp vilken sorts smör som skulle serveras i estetlinjens kafeteria, arbetsmil-
jöproblem (rektor replikerade att alla som hade synpunkter skulle lämna 
dem via föreståndaren för vidare befordran till henne så att hon fick skrift-
ligt besked). Efter mötet bad föreståndaren att deltagare i årskurs 2 skulle 
stanna.  

Under mötet för årskurs 2 togs en rad planeringsfrågor upp. Planering 
behövde ske inför att de studerande skulle åka till London på vårterminen 
och att de skulle ställa ut under den så kallade Kulturnatten på orten. Under 
kommunens Kulturnatt skulle det vara lotteri och detta diskuterades, in-
ramning av tavlor diskuterades samt organisation av vaktschema.  

Föreståndaren initierade en diskussion om hur de studerande skulle 
genomföra en annan aktivitet, ett projektarbete kring ett temaår. Uppgiften 
var att arbeta i grupp, samla, sammanställa och redovisa informationen om 
ett visst år. Någon vecka tidigare hade en diskussion i gruppen utmynnat i 
att det skulle genomföras en lottdragning av vilket år som skulle väljas. 
Först drogs ett decennium slumpmässigt, därefter drogs årtalet 1951 slump-
mässigt. Valet av år var därmed ett ”lotteri”.  
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Några studerande menade att deras motivation för att studera detta år 
(1951) inte var särskilt hög, ingenting intressant hade hänt just det året och 
att det var ett beslut som tagits utan tillräcklig förankring. Andra menade att 
det inte var särskilt svårt att finna material att få inspiration ifrån, eftersom 
det fanns litteratur från året och också minst två cd-romskivor, en med all-
män information och en med information om konst från det aktuella året. 
Diskussionen om året skulle fortsätta under veckan. Därefter avslutades 
mötet och det blev paus.  

Det andra observationstillfället jag väljer är när tre grupper från årskurs 
2 skall redovisa hur de arbetat med temaåret 1951. Den första grupp som 
redovisade bestod av en grupp män. De valde att studera skräckfilmer från 
1950-talet och berättade om hur dessa filmer kunde sättas in i ett samhälls-
perspektiv samt visade filmaffischer och exempel på filmer. Fokus var 
främst på USA och andra världskrigets erfarenheter var aktuella. Rädslan 
för en kommunistisk ideologi och för nya atombombssprängningar prägla-
de samhället, vilket även satte sin prägel på skräckfilmerna. En tolkning 
som gjordes av de studerande var att alla de ”monster” som skapades i 
skräckfilmerna också kunde tolkas som en kraft som störde den sociala 
ordningen. Om ”monstret” var en skrämmande ideologi skulle det förhind-
ras, men om det var ett främmande rymdskepp, ett ufo, kunde även vissa 
förhoppningar ställas till ”monstren”.  

Nästa grupp som skulle redovisa bestod också av män. De valde att an-
vända originalbilder, främst från tidningar, och lade till kontrasterande de-
taljer och hade formulerat rubriker. Avsikten var att bilderna så småningom 
skulle sammanställas till en årsbok. Genom bilderna fick vi minnesbilder av 
ett Sverige som hade spioner som lämnat information till främmande land, 
förskingrare som sålt sockerpiller istället för medicin och ”Stålfarfar”, man-
nen som var nära sjuttio år och cyklade runt Sverige i protest emot vad vi 
idag skulle kalla åldersrasism. Han fick inte delta i tävlingen Sverigeloppet 
på grund av för hög ålder. En bild av USA:s president Truman i en annor-
lunda klädsel (han fick agera som stjärngosse) ståendes intill en jordglob 
fick tjäna som bakgrund till kommentarer om Koreakriget som precis bör-
jat.  

Den sista gruppen bestod av kvinnor som studerat textil design. De bör-
jade med att visa exempel på design av textil från 1940-talet och jämförde 
sedan med design på 1950-talet och klargjorde relationen mellan design 
och samhällets utveckling, särskilt bostadsproduktionen. Under 1950-talet 
genomfördes en mycket omfattande nyproduktion av bostäder, möbelföre-
taget IKEA startades och intresset för att dekorera de nya hemmen var stort. 
Det behövdes ny design för tapeter, gardiner och möbeltyger. De studeran-
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de i gruppen hade inspirerats av färg och framförallt formerna från det ak-
tuella årtiondet och själva tryckt tyger som hängdes upp i rummet.  

Både de studerande och de två lärare som fanns med kommenterade och 
frågade under redovisningarna. De studerande ombads att förtydliga sig och 
förklara när något var oklart.  
 
Allmän linje 
Av observationerna vid den allmänna linjen väljer jag att presentera tre ut-
drag ur anteckningarna från observationerna. Det första utdraget är från en 
allmän samling, det andra utdraget är från ett elevråd och det tredje från en 
lektion i svenska som andra språk. 

Den första observationen genomfördes under en allmän samling för alla 
studerande och lärare. En förmiddag skulle alla studerande och viss perso-
nal delta i ett rollspel där förenings- och sammanträdesteknik ska tränas. 
Alla samlades i den allmänna kursens kafeteria. En av lärarna skulle leda 
arbetet. Läraren hade vidtalat några aktörer i förväg och vi fick delta i ett 
fiktivt årsmöte i en förening. En studerande uppträdde som ordförande, en 
annan som sekreterare och någon var utsedd till kassör.  

Därefter arbetade lärare och studerande sig igenom hur ett årsmöte kun-
de gestalta sig. Läraren arbetade på så sätt att hon angav ramar för arbetet 
genom att hon och de studerande tillsammans gjorde en dagordning, däref-
ter uppmanades de studerande att ”stoppa” föreställningen om de hade frå-
gor. I början av det fiktiva mötet fanns det inte så många frågor, men lära-
ren, andra lärare eller studerande försökte att förklara olika begrepp eller 
praxis för andra studerande som undrade. Några studerande placerade sig 
alldeles intill kafeterians kök och klagade över att de inte hörde. Läraren 
anmodade dem att byta plats eftersom de kunde sitta längre fram, men de 
flyttade inte. Allteftersom började de studerande leva sig in mer i sina roller 
som mötesfunktionärer respektive studerande i årsmötet. När den fingerade 
verksamhetsplanen skulle antas utbröt en livlig diskussion. Det fiktiva mö-
tet ajournerades under kafferasten. När de studerande återkom visade det 
sig att några som inte var med från början inte riktigt uppfattade vad som 
pågick. Det gav läraren och andra studerande anledning att försöka förklara 
situationen.  

Det finns ingen lagstiftning om hur ett årsmöte i en förening ska genom-
föras och därför fick alla lärare och studerande som har erfarenhet från fö-
reningsarbete jämföra sina erfarenheter. Lärarens praxis konfronterades 
med andra lärares och de studerandes. Ibland sammanföll erfarenheterna, 
ibland inte. Under mötet stoppades skeendet vid flera tillfällen som när ord-
föranden hade klubbat igenom ett beslut alltför snabbt, när studerande und-
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rade om ”det verkligen får gå till så här”, när förslag varit otydliga eller 
något begrepp använts som varit svårt att förstå för någon av de studerande. 
Rollspelet pågick hela förmiddagen och även om diskussionen stundtals var 
livlig infann sig, precis som så ofta på ”riktiga” föreningsmöten, en viss 
utmattning när klockan började närma sig elva och kommentaren ”nu går vi 
vidare” fälldes då och då.  

Det andra utdraget från observation är från ett elevkårsmöte för allmänna 
kursen. Ungefär var tredje vecka hade elevkåren möte på allmänna kursens 
Demokratitid. Mötet ägde rum i kafeterian. Elevkårens ordförande ledde 
mötet och dagordningen godkändes av församlingen. Rösträknare valdes. 
Nya styrelseledamöter valdes och dessa reste sig upp. Ordföranden påmin-
de om var de studerande kan få studentrabatt och om att detta var den abso-
lut sista dagen som de studerande kunde betala elevkårsavgift.  

Därefter var genomgången av dagordningen klar och punkten övriga frå-
gor kom upp. Två övriga frågorna fanns och en av dem var en mer eller 
mindre stående punkt. Det var problem med att klasserna inte sköter sin 
vecka då de ska ansvara för kafeterian. Skälet till att det varit kö till kaffet 
tidigare under dagen var att den klass som skulle sköta kaffet hade sovmor-
gon och varken infunnit sig eller samrått med andra om hur kaffet skulle 
skötas. Det ledde till att en annan klass trätt in istället och startat kaffekok-
ningen.  

Den andra punkten behandlade huruvida det skulle vara en höstfest eller 
inte. Diskussionen pendlade mellan om det skulle vara en drogfri höstfest 
och vilken dag en eventuell fest skulle äga rum. De studerande hade olika 
uppfattningar om vilken som var den väsentliga frågan. Till slut genomför-
des en omröstning och det visade sig att bara ett tiotal önskade höstfest. Det 
ledde till förnyad diskussion och istället kom ett förslag om att en fest-
kommitté skulle tillsättas. Den som var representant i kursrådet fick i upp-
drag att föra upp frågan till kursrådet.  

Slutligen skulle en styrelseledamot läsa upp klasslistorna för att föra in 
närvaron. Det visade sig vara komplicerat av flera skäl. Dels vara många 
namn svåra att uttala, dels stämde inte listorna med namnen på dem som 
faktiskt gick i klasserna. De som inte stod på listorna ombads att komma 
fram till styrelsen och lämna sitt namn. Därefter avslutades mötet och alla 
gick ut ur Kafeterian.  

Det tredje utdraget ur observationsanteckningarna är från en lektion i 
svenska som andra språk. Verksamheten bedrevs i en lägenhet i ett bostads-
område avskilt från folkhögskolans ordinarie lokaler. Klassrummet fanns i 
lägenhetens matrum med ett litet angränsande pentry. I gruppen fanns sex 
kvinnor. Fem av dem kom från Mellanöstern; Libanon, Syrien och Iran 
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(men hade flyttat till Irak). Den sjätte kom från ett asiatiskt land, Vietnam. 
Kvinnorna var i 30-40-årsåldern. Några av de studerande hade mycket stora 
lexikon med sig.  

De studerande arbetade med att lära sig ord som skulle hjälpa dem att 
kunna fylla i blanketter, svara på frågor om någon ber dem berätta om sig 
själva och kunna förstå en anställningsintervju. De skulle träna på att berät-
ta om sig själva och använda ordet ”jag”. Till hjälp har läraren producerat 
en rad stenciler. Den centrala stencilen visade en studiecirkel där de stude-
rande skulle vara huvudperson, jaget skulle vara tydligt. I studiecirkeln 
fanns sektioner där kön, ålder, nationalitet, civilstånd, yrke, fritidsintressen 
med mera skulle fyllas i. Som hjälp för att kunna fylla i detta hade läraren 
ytterligare stenciler där en eller flera sektioner tränades med hjälp av stöd-
ord.  

En studerande försökte att följa lärarens anvisningar och började skriva 
att hon var frånskild, för det hade läraren skrivit på sitt ”jag”-papper. Lära-
ren förklarade att hon skrev sitt jag och att de studerande skulle skriva sitt 
egna jag. Alla redde tillsammans ut skillnaden mellan att vara dotter och att 
vara mamma, hur relationen är mellan olika familjemedlemmar och hur de 
skulle tänka när de skulle skriva om sitt ”jag”.  

När de studerande kom till yrke ville några studerande inte bara skriva 
om nuet utan också vad de gjorde innan de kom till Sverige. Det gick bra, 
sade läraren. Läraren introducerade uttrycket ”före detta” och det blev en 
diskussion om allt före detta som de studerande var. De hade varit hemma-
fru, fabriksarbeterska, sömmerska respektive student. Just nu uppfattade sig 
de studerande främst som studerande.  

 

5:3:3 Gemensamma frågor i offentlighet 
Estetisk linje 
Om en studerande kräver att få ha ordet hela samrådstiden skulle få andra 
studerande ha möjlighet att delta. I de formellt anordnade mötena, såsom 
lärarråd och samråd finns en ledare som fördelar ordet. I de diskussioner 
som jag följt under observationerna har det varit olika antal studerande och 
samtalen har grundat sig på att de studerande oftast talat i tur och ordning.  

De studerandes samtal handlade främst om arbetsprocessen, hur resulta-
tet skulle ut i offentligheten och hur temaarbetet skulle gestalta sig då rela-
tionen konst och samhälle vid en viss tid skulle åskådliggöras.  

I och med detta placerar sig de studerande i en offentlighet och frågan är 
om de inte också placerar sig på gränsen till ett kollektiv, de skapar sin 
framtida profession som konstnärer. Som individer blir de konstnärer, som 



 106 

träder in i konstnärskollektivet. Som konstnär, som medlem i konstnärskol-
lektivet, finns en relation till samhället och den åskådliggjordes med tema-
arbetet. De studerande framstår som disciplinerade inom sin profession och 
skapar både konst och sig själva som konstnärer.  
 
Reflektion 
Min egen reflektion är att folkhögskolans personal vid samrådet inom estet-
linjen hade arrangerat en särskild offentlig plats i ett klassrum. Under första 
delen av mötet var syftet att samråda om aktiviteter. Här kunde de stude-
rande uttrycka sina åsikter, och gjorde också det. Däremot hade inte alla 
något särskilt att säga. Det var inte turordning i bemärkelsen att var och en 
uttryckte sin åsikt i varje fråga. De studerande satt stilla. Uppmärksamheten 
var riktad mot föreståndaren som ledde mötet och vändes då och då mot 
dem som yttrade sig. Ingen uttryckte något problem med att förstå vad dis-
kussionen handlade om. Det var först vid den andra delen av mötet, när 
diskussioner skedde om projektarbetet som de studerande flyttade på sig 
och bildade en tätare grupp. De placerade sig något närmare varandra och 
vände också ansiktena oftare mot varandra. Föreståndaren tog också ett 
steg närmare den skapade gruppen. Här blev också diskussionen något liv-
ligare. Den uppfattning jag fick var att den första delen av mötet var mer 
formell, mer strikt, den andra delen var en sorts återgång till en lägre grad 
av formalitet, men med likartad offentlighet. Vi var kvar i samma rum, 
möjligen skulle tillträde till gruppen kunna vara mer begränsat och därmed 
innebära en lägre grad av offentlighet.  

När grupperna redovisade uppstod en annan offentlighet. Denna gång 
behövde också de studerande träda fram och ställa sig med ansiktena mot 
gruppen. De kunde inte sitta kvar på sina platser, som under veckans sam-
råd. Däremot satt lärarna kvar på sina platser. Under samrådet uttryckte 
studerande mer personliga uppfattningar, under denna presentation krävdes 
att de också distanserade sig och prövade på att diskutera konstens och 
konstnärens roll i samhället.  

Under mina observationer inom estetlinjen har det varit färre tillfällen 
som skulle kunna räknas som träning inför offentlighet, om man med det 
räknar att de studerande ska träna sig att använda ord exempelvis för att 
presentera eller argumentera. Den träning som skedde var när temaåret 
1951 redovisades. I detta fall fick de studerande träna sig att se sin egen 
(kommande) verksamhet i ett tids- och samhällsperspektiv. 

Det som istället har skett är att de studerande har använt mötena för att 
samverka och i denna samverkan har gemensamma frågor formulerats. Det 
var samverkan kring en utställning som när kulturnattens aktiviteter skulle 
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planeras, det var samverkan kring att ett moment skulle genomföras i ut-
bildningen som när grafiken krävde visst samarbete kring maskinerna samt 
samverkan inom folkhögskolan, exempelvis när kursrådet sammanträdde.  

Träning för det gemensamma fanns också i form av att studerande och 
personal skulle samråda om hur den gemensamma kafeterian skulle skötas 
och också genomföra skötseln. Kafeterian förefaller utgöra ett gemensamt 
intresse, men när den praktiska skötseln skall genomföras faller det gemen-
samma intresset isär beroende på olika uppfattningar om skötseln. 
 
Allmän linje 
På estetlinjen visade det sig att diskussionerna ofta handlar om samverkan, 
vilket också återkommer i grupper inom den allmänna kursen. Det är sam-
verkan kring hur kafeterian ska skötas, hur höstfesten ska ordnas och hur 
lunchen ska organiseras, vem som ska gå och äta med vem och vart man 
ska gå. På allmänna kursen har det dock varit färre tillfällen till gruppsam-
verkan vid de tillfällen då jag observerat.  

På de externa kurserna utanför huvudlokalen uppfattade jag inte att dis-
kussioner om samverkan förekom lika ofta. Vid dessa observationstillfällen 
har det inte varit aktuellt att organisera gemensamma aktiviteter. Det finns 
inget skäl att ta initiativ och bilda grupper för att gå ut och äta eftersom 
grupperna äter mat i lokalerna. De studerande i Allaktivitetshuset sitter ofta 
i klassrummet, som egentligen är ett vardagsrum med angränsande kök, och 
de studerande i Musikhuset går till en kafeteria där de ofta sitter vid olika 
bord. 

Det innebär att de få tillfällen för gemensamma frågor som uppkom 
fanns i huvudlokalen vid den allmänna linjen. De frågor som snarare kom 
upp gällde hur enskilda individer skulle förhålla sig till de arbetsuppgifter 
som skulle utföras.  
 
Reflektion 
Min egen reflektion efter att ha deltagit i mötet inom allmän linje med före-
nings- och sammanträdesteknik och elevkårsmöte är att det förefaller som 
om förenings- och sammanträdesteknikens organisation har tagits över av 
elevrådet. Både den fasta struktur som finns i mötesordningen och små hän-
delser som visar att det finns en problematik med mötesordningen återkom 
vid båda tillfällena. Mötena organiserades efter en viss struktur, men det 
uppstår besvärliga situationer om de studerande inte uppfattar strukturen 
och även då de studerande behöver en längre stunds diskussion om frågor. 
Förenings- och sammanträdesteknikens design förefaller passa bra för kor-
tare inlägg, men knappast för längre diskussioner. En annan tolkning kan 
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vara att det är elevkårsmötets tidsmässiga placering, mellan lektioner, och 
en bestämd tidsram som gör att det blir svårt att diskutera. Mötet är offent-
ligt, men träningen för offentlighet får en problematisk inramning.  

Några tillfällen skulle kunna räknas som träning inför offentlighet om vi 
föreställer oss att de studerande ska träna sig att använda ord, exempelvis 
för att presentera eller argumentera. Den träning som i övrigt ägde rum var 
när halva dagen ägnades åt rollspel i förenings- och sammanträdesteknik. 
De studerande praktiserade också förenings- och sammanträdesteknik när 
elevrådet genomfördes. Samtidigt som de tränade för offentligheten befann 
de sig i den.  

Att få tillträde till diskussionen har oftast varit lätt för de studerande. 
Men det finns också studerande som sällan deltog i diskussionen. Diskus-
sionerna har oftast haft en samtalsledare, någon som fördelat ordet. Anting-
en har det varit läraren eller också elevrådets ordförande. De diskussioner 
som funnits mellan studerande uppfattar jag på samma sätt som på estetlin-
jen, de studerande talar i tur och ordning. Ledaren tog ofta initiativ, upp-
rätthöll samtalet och avslutade det, men om de studerande så önskade kun-
de även de ta initiativ, upprätthålla och avsluta samtal. I de grupper där det 
fanns invandrare var situationen annorlunda. Där startade oftare parallell-
diskussioner bland de studerande i subgrupper, ofta på ett annat språk än 
svenska.  

En särskild träning kan också bestå av att inordna sig i den tidsrytm, 
rumsliga organisering och sociala ordning som en lektion har. Den rumsli-
ga organiseringen och fungerade ofta bra, att följa tiderna var ibland svåra-
re, ibland skulle de studerande gå ut från klassrummet och göra ärenden, 
och svårast föreföll den sociala ordningen vara att anpassa sig till. Under 
vissa observationer visade det sig att de studerande skulle kunna behöva 
minska sin kontakt (parallellt småprat startar i subgrupper) medan andra 
kan behöva öka sin kontakt (studerande som sällan talar med lärare och 
andra studerande).  

De studerande på allmänna kursen var, som på estetlinjen, oftast intres-
serade av att samtala om den verksamhet som äger rum, med den väsentliga 
skillnaden att det inte fanns en bestämd konstnärsprofession som skulle 
skapas. De diskussioner som fördes var snarare i relation till vissa arbets-
uppgifter som skulle utföras enskilt såsom att leta efter litteratur, skriva en 
resumé eller annat som är relaterat till ämnet. Vad blir det då? Eller ska frå-
gan ställas, vem blir det då? Jag kan inte annat än att tolka det som att det 
blir ett skapande av ett deltagarkollektiv som kännetecknas av en identitet 
som studerande på en folkhögskolas allmänna kurs.  
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En skillnad mellan den estetiska linjen och den allmänna kursen var att 
alla de studerande på den estetiska linjen hölls samman av ett gemensamt 
intresse. Kollektivet, embryot till konstnärerna, fanns redan när de började 
på hösten. Det fanns visserligen ett kollektiv på hösten vid allmänna kursen 
också, men jag skulle vilja kalla det kollektivet ett deltagar- eller studeran-
dekollektiv. Alla studerande på allmänna kursen, trots tillval av studier i 
miljö eller musik, verkade inte drivas av samma intresse för studier, lärande 
eller ens för sina tillval. Därmed kunde inte heller diskussioner utgå från 
samma självklara verksamhetsgemenskap som på estetlinjen. De studeran-
de på den allmänna kursen måste ibland ta utgångspunkt för sina diskussio-
ner, lite chansartat, i något annat än verksamheten.  

På estetlinjen uppfattar jag att det kollektiva bekräftades genom att det 
fanns en gemensam intresseinriktning. Det var till exempel när de individu-
ella arbetena diskuterades som kollektivet bekräftas. På den allmänna kur-
sen var det snarare så att intresset riktas mot det kollektiva genom att lära-
ren talade om det, till exempel i form av det gemensamma svenska språket 
eller det gemensamma sättet att skriva en litteraturlista på. Det kunde också 
ske genom att mötesordföranden riktade intresset mot de gemensamma frå-
gorna som finns på dagordningen. Den samtida verksamheten förutsätter en 
studerande som uppträder på ett visst sätt. De studerande förefaller vara 
ömsom positiva, ömsom mindre positiva till rollen som studerande. 

I kontrast till det kollektiva genomfördes också träning för att uppmärk-
samma det individuella när de studerande och läraren inom svenska som 
andra språk arbetar med tidsbegrepp, med skillnaden individ och kollektiv 
och olika roller. De studerande arbetar med att dela in dagen i arbetstid och 
fritid. Dessutom får de tydliggöra att de är individer som har olika roller. 
Träning för offentlighet tar mer eller mindre en omväg. Här tydliggörs in-
dividen – men även individens roll i kollektiva sammanhang, exempelvis 
familjen. Däremot fanns inte medborgare med som uttalad roll. 

För lärarens del så användes också tavlan för att rikta intresset, där 
skrevs viktiga begrepp upp som alla bör behärska. Det gjorde att det ibland 
uppstod två parallella processer, läraren som riktade in sig på ett gruppin-
tresse och studerande som talar om något mer privat med en annan stude-
rande. Det kunde också uppstå en situation, som i svenska som andra språk, 
när en lärare började ägna sig åt individuella texter och gick runt. Det med-
förde att några av de studerande startade en parallell aktivitet och samtalade 
med varandra på sitt eget språk. I den stora gruppen bildades subgrupper.  
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Sammanfattning 
När de studerande i folkhögskolans kurser kommer till folkhögskolan har 
de lämnat sitt fysiska privata rum. De lämnar också ett socialt privat rum 
eftersom de diskussioner som genomförs inom verksamheten förutsätter att 
det som berättas kan berättas i den offentlighet som en utbildningsverk-
samhet utgör. Samtalen utgår från en bestämd social samspelssituation, pri-
vatmänniskan blir därmed en offentlig människa.  

Individen förändras till en deltagare i ett kollektiv genom att medverka i 
verksamheten. Genom att delta i diskussioner och verksamhet skapas en 
professionell människa, en konstnär, på den estetiska linjen. På allmän kurs 
formas i stället snarare den studerande till en allmänbildad studerande.  

Någon uttalad medborgarbildning i form av att de studerande medvetet 
skulle tränas för en offentlig sfär där de skulle diskutera gemensamma frå-
gor och fatta beslut om det gemensamma bästa var svår att finna under des-
sa enstaka observationer. I den mån vi kan tala om den här folkhögskolans 
offentlighet är den inramad och skyddad – inte öppen och riktad ut mot 
samhället. För den skull finns det ingen anledning att underskatta den trä-
ning för offentlighet som sker eller de samtal som genomförs. Samtalen 
medför inte att de studerande drar sig ”tillbaka” till en privat sfär utan för-
bereder dem, i bästa fall, för ett fortsatt deltagande i offentlig verksamhet 
och till en utökad offentlighet.  

Däremot finns en träning i praktiken för att finnas i ett fungerande kol-
lektiv och fatta beslut för fleras bästa när grupper skall arbeta i kafeterian 
och genomföra grupparbete eller utåtriktade aktiviteter. Det visade sig då 
också att vissa studerande har lättare än andra att mobilisera sina ”medbor-
gerliga” dygder och arbeta för kollektivet.  

Det föreföll också vara så att den profilerade linjen, estetlinjen, kunde 
använda sig av sin redan skapade profil, konstnärerna, och diskutera sin roll 
i samhället. Vid observationerna diskuterades dock inte denna roll i relation 
till andra roller, såsom medborgare. 

5:4 Studieförbund 

5:4:1 Verksamhet inom studieförbund  
Information om studieförbunden fanns på Internet, i tryckt informationsma-
terial, i verksamhetsberättelser och sprids dessutom genom muntlig infor-
mation från studerande och personal. När studien inleddes år 2000 hade 
elva studieförbund statliga och i flera fall kommunala bidrag: Sveriges 
Kyrkliga Studieförbund (SKS), Frikyrkliga studieförbundet (FS), Studie-
förbundet Medborgarskolan (Mbsk), Nykterhetsrörelsens Bildningsverk-
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samhet (NBV), Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), KFUK-
KFUM studieförbund, Folkuniversitetet (FU), Studieförbundet Vuxensko-
lan (SV), Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU), Studiefrämjandet 
(SFR) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF)266. Samtliga studieförbund 
fanns på något sätt representerat i tätorten. 

Studieförbund med kanslilokal i den aktuella tätorten hade en skylt (mer 
eller mindre tydlig) som visade var verksamheten fanns. De flesta studie-
förbund fanns också angivna i telefonkatalogen för tätorten för 2001. An-
nonsering om studiecirkelutbudet skedde i lokaltidningar. Dessutom gjor-
des riktade utskick till tidigare studerande eller andra särskilda målgrupper. 
Studieförbunden kunde ibland delta i inslag i lokalradion. Några studieför-
bund gav ut ett program. Medlemsorganisationerna utgjorde en viktig in-
formationskanal. Däremot samverkade studieförbunden inte särskilt ofta 
med exempelvis Komvux eller Arbetsförmedling kring cirklar eller för att 
sprida information om verksamheten.  

Allmänt sett bestod verksamheten i ett studieförbund av studiecirkel, 
kulturprogram samt annan gruppverksamhet. Den huvudsakliga verksam-
heten var dock att arrangera studiecirklar. En studiecirkel kunde se olika ut, 
dock inom vissa givna ramar. Den skulle bestå av minst tre personer, de 
skulle träffas under minst tre sammankomster och under minst nio studie-
timmar gemensamt söka kunskap. I studiecirkeln skulle finnas en ledare. 
Det kunde vara en av de studerande som var studiecirkelledare, men den-
na/denne skulle vara godkänd av studieförbundets lokala enhet. Det fanns 
förväntan att någon form av studiematerial skulle användas. Dessutom fick 
inte sammankomsterna följa alltför tätt på varandra, det skulle finnas tid för 
eftertanke mellan dem. Från år 2001 kunde en studiecirkel bedrivas genom 
att människor träffade varandra personligen, det kunde vara en kombination 
av personliga träffar och distansstudier eller också kunde studiecirkeln 
genomföras helt på distans267.  

Samtliga aktuella studieförbund utom två hade permanenta lokaler i tät-
orten. Under de senaste tre åren hade tre studieförbund bytt lokal. Ett stu-
dieförbund planerade att byta lokal. Flera studieförbund hade kontinuerlig 
verksamhet utanför centrum. 

Förbunden hade olika organisatorisk uppbyggnad, och därmed olika be-
hov av lokal, vilket kan illustreras med några olika modeller. Ett förbund 
                                              
266 Under tiden studien genomfördes har Tjänstemännens bildningsverksamhet, KFUM-

KFUKs studieförbund och Sveriges Kyrkliga studieförbund förenats i studieförbundet 
SENSUS, Frikyrkliga studieförbundet har bytt namn till Studieförbundet Bilda, Folk-
bildningsrådets hemsida 20061227 

267 Folkbildningsrådet, Att lyfta tanken på färd. Statsbidrag till studieförbunden. Sam-
manfattning av kriterier och fördelningsprinciper från och med år 2001, 2001b, s. 5 
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hade kontinuerlig verksamhet i två olika lokaler. Verksamheten administre-
rades av en regional ombudsman stationerad i en annan tätort, lokala stu-
diecirkelledare genomförde cirklar, en projektanställd handläggare samt 
lärare genomförde en uppdragsutbildning. Ett annat förbund hade en lik-
nande modell med en regionansvarig från en annan tätort som skötte verk-
samheten vilken bedrevs i lokaler som samverkansparter hade. En helt an-
nan modell hade ett tredje förbund som hade lokalavdelning i tätorten och 
distrikt i samma hus.  

 

5:4:2 Att träna för offentlighet  
Observationerna genomfördes inom tre olika studiecirklar. Studiecirklarna 
arrangerades av tre olika studieförbund. En studiecirkel hade hälsa som 
tema, en annan barn- och ungdomspolitik och en tredje föräldraskap. Av 
observationerna av studiecirklarna väljer jag även här att presentera tre ut-
drag ur anteckningarna från observationerna med tema hur träning inför 
offentlighet genomförs, särskilt diskussioner om gemensamma frågor. Det 
första utdraget är från en ett studiebesök som gjordes inom studiecirkeln 
med tema hälsa, det andra utdraget är från en studiecirkelträff inom studie-
cirkeln med tema barn- och ungdomspolitik och det tredje utdraget är från 
en storgruppsträff från studiecirkeln med tema föräldraskap. 
 
Hälsa 
Det första utdraget ur observationsanteckningarna från studiecirklarna är 
från ett besök där de som studerade hälsa besökte Stadshuset. Där fick de 
studerande träffa en politiker. Vi samlades på eftermiddagen inne i Stads-
huset där studiecirkelledaren fick rollen av informell guide inne i Stadshu-
set. Studiecirkeln var utökad eftersom även en förening för anhöriga deltog. 
Föreningen var i sin tur stödförening för verksamhet för anhörigvårdare. 

En förtroendevald som representerade ett politiskt parti och satt i tätor-
tens kommunala Vuxennämnd skulle besvara frågor. Vuxennämnden var 
indelad i utskotten socialpsykiatri, handikapp och äldre. Själv var hon ord-
förande i äldreutskottet. Diskussionen började om stödföreningens fortsatta 
verksamhet, om kommunen kommer att stödja dem, och om vilka kanaler 
en stödförening har för att få inflytande.  

Den förtroendevalda menade att hon var väl bekant med stödföreningens 
verksamhet och var enig med föreningen om dess betydelse, men kunde 
inte utlova några medel. Hon kunde inte fatta politiska beslut vid denna 
träff. En studerande påpekade att det var viktigt att stödföreningen fick till-
gång till lokal. Den förtroendevalda kunde inte utlova detta, men bekräftade 
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att stödföreningen behövde en kontaktyta för att få inflytande. Den förtro-
endevalda beklagade att de studerande inte fått svar på sina frågor, men 
lovade att ”ta dem med sig”. En studerande menade att de redan diskuterat 
med en tjänsteman och då replikerade den förtroendevalda att hon inte ”får 
gå in i driften”. Hennes roll var att fatta de politiska besluten. Driften skulle 
tjänstemännen sköta.  

Den förtroendevalda menade att det behövde finnas mer av öppna aktivi-
teter. De Äldrecentrum som fanns var för slutna. Hon menade att frivilliga 
krafter skulle delta. En studerande undrade om de som frivilligarbetade var 
försäkrade och den förtroendevalda svarade att kommunens jurist sagt att 
detta inte var något problem. En av de studerande hade en annan uppfatt-
ning och sade att hon har erfarenhet av att det var ett problem.  

Den förtroendevalda berättade att Trygghetslarmet skulle omorganiseras 
och färre sjuksköterskor skulle hyras av bemanningsföretag. Det skulle 
starta gruppboende, dagverksamhet för människor med autism och vårdbo-
ende för yngre. Ledsagarservicen skulle byggas ut, boende för dubbeldiag-
no-ser268 behövde planeras, personliga ombud var redan finansierade och 
problemet med för få sjukgymnaster för rehabilitering skulle lösas. En ny 
äldreplan och en ny socialpsykiatriplan var på remiss, bland annat till han-
dikapprådet. En studerande menade att om kommunen kunde uppfylla det 
som stod i planerna skulle det inte vara så mycket bekymmer. 

Vår gemensamma timme började gå mot sitt slut och den förtroendeval-
da avslutade med att berätta om ett besök i Ryssland. Hon berättade om den 
svåra situation de handikappade hade och menar att situationen ändå i 
mångt och mycket var bättre i Sverige, men att alla invånare inte uppfattar 
detta. Några studerande kommenterade med låg röst att det även fanns pro-
blem i den aktuella tätorten.  
 
Barn- och ungdomspolitik 
Det andra utdraget från observationsanteckningarna är från två cirklar med 
tema barn- och ungdomspolitik. Cirklarna var ett samarbete mellan ett stu-
dieförbund och ett politiskt parti. De studerande var förtroendevalda i Barn- 
och utbildningsnämnden, representanter från SSU, representanter från 
Unga Örnar och partimedlemmar utan koppling till de nämnda grupperna, 
men med intresse för barn- och ungdomsfrågor. Det fanns också en och 
annan studerande utan anknytning till arbetarrörelsens organisationer. Cirk-
larna ägde rum i studieförbundets lokaler  

                                              
268 Med uttrycket dubbeldiagnos avses oftast personer med psykiska problem och ytterli-

gare en diagnos exempelvis missbruk, inte exempelvis personer med både allergi och 
rörelsehinder 



 114 

Vi samlades, satte oss och var så många att nästan alla stolar blev upp-
tagna. En av studiecirkelledarna satte sig ensam vid en kortsida, den andra 
studiecirkelledaren satte sig vid en långsida och övriga grupperade sig vid 
långsidorna och motsatta kortsidan. Tolv studerande kom. Det var tre kvin-
nor och nio män. En person var heltidspolitiker, sju var fritidspolitiker, två 
var representanter för Unga Örnar och två för SSU. Olika åldrar var repre-
senterade – från pensionär till studerande på gymnasienivå. Den studiecir-
kelledare som satt på kortsidan presenterade sig som ”coach” för gruppen, 
det var han som sedan fördelade ordet. Jag kommer i fortsättningen att be-
teckna honom som ”ledaren”.  

Ledaren hälsade alla välkomna och frågade vad gruppen ville prata om 
idag. De studerande gav olika förslag. Till slut enades gruppen om att dis-
kutera förskolans utveckling i kommunen269. Särskilt blev den öppna för-
skolan föremål för diskussion. Diskussionens första fas inleddes med att 
flera studerande kommenterade att kommunens öppna förskolor lagts ner 
och att enbart några frivilligorganisationer hade öppna förskolor. Diskus-
sion fördes sedan om det var bra eller inte att frivilligorganisationer organi-
serade öppen förskola, varför den öppna förskolan stängdes (är ett frivilligt 
åtagande och kommunen behövde spara pengar), fördelen med att både för-
äldrar och barn kommer till en aktivitet och att det går att ordna studiecirk-
lar i samband med aktiviteterna.  

Största delen av tiden begärde studerande ordet och de flesta yttrade sig, 
men efter en och en halv timma började några studerande en parallelldis-
kussion med varandra. Den tog snabbt slut och istället fortsatte den gemen-
samma diskussionen. Både männen och kvinnorna yttrade sig, utom en av 
de yngre studerande. Några studerande var särskilt aktiva. De flesta riktade 
sig till ledaren, det var mindre ofta som det blev en dialog mellan olika stu-
derande. Även när dialogen skedde, sker den via ledaren.  

Diskussionen om förskolan fortsatte med frågan om det fanns ett socia-
listiskt valfrihetsbegrepp som består av rättvisa, solidaritet och jämlikhet 
eller om det enbart fanns ett borgerligt som består av skillnad mellan privat 
och offentligt när det gäller förskola. En studerande följde upp diskussio-
nen med hur det lokala programmet skulle utformas och menade att det var 
viktigt att det lokala programmet var tydligt, det skulle vara konkret för då 
kunde väljarna ställa socialdemokraterna till svars, en studerande flikade in 
begreppet mätbarhet. Vid detta tillfälle blev det diskussion och viss oenig-

                                              
269 En öppen förskola har kort öppettid och vänder sig till föräldrar som är hemma med 

barn. I tätorten finns en öppen förskola, 42 kommunala förskolor, 18 föräldra- och per-
sonalkooperativa förskolor, 23 förskoleklasser/fritidshem och 8 enheter med öppen 
verksamhet för 10-12 år, Eniro Sverige AB, 2001 
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het om en aktivitet skulle kallas fritidsgård eller mötesplats, den diskussio-
nen ebbade så småningom ut.  

Istället startade en diskussion om hur förskola i allmänhet skulle organi-
seras. Det fördes fram att förr fanns normer, idag finns inte regler från So-
cialstyrelsen. En livlig diskussion startade om huruvida det skulle vara fler 
vuxna i förskolan, fler vuxna per viss grupp eller om gruppstorleken istället 
skulle maximeras. Och vad ska egentligen stå i det lokala programmet? Vid 
det här laget började flera studerande att prata samtidigt.  

Så småningom fortsatte diskussionen med en fråga om huruvida det bäs-
ta var olika pedagogik som ska profilera olika förskolor eller om det ska 
rymmas olika pedagogik inom en förskola. Någon studerande ville föra 
tillbaka diskussionen till att gruppstorleken är ett problem, medan andra 
diskuterade personalens kompetens. Bristen på arbetsledning fördes fram 
som ett tänkbart problem, personalen har fått löneökning men blivit utan 
arbetsledning, eller har arbetsledning som sällan träffade personalen. Nå-
gon annan menade att det kunde lösas med handledare som anlitas.  

Nu startade en lågmäld parallelldiskussion mellan några studerande, des-
sa avslutade och återupptog sin parallelldiskussion under cirka 15 minuter, 
samtidigt deltog de också i den allmänna diskussionen. Fortfarande var alla 
utom en studerande aktiva, men det utkristalliserade sig en person som var 
mest aktiv, hade långa inlägg och driver diskussionen. Det var inte ledaren 
vilket medförde att blickarna riktas mot andra sidor än den kortsida där le-
daren satt.  

Ledaren berättade att utskotten i kommunen skulle omorganiseras. Där-
efter fortgick diskussionen med spridda kommentarer och kom sedan in på 
att maxtaxan270 kan få som effekt att fler barn söker sig till förskolan och 
att barnen stannar längre. Det ledde till kommentarer om kvalitet i försko-
lan och någon menade att fler kanske vågade få barn om barntillsynen var 
ordnad.  

Kvalitetsdiskussionen fortsatte och nu föreslogs att ordet valfrihet kunde 
få vara motståndarnas, socialisterna föreslogs stå för kvalitet, gärna i form 
av mindre grupper i förskolan. En av de studerande som inte ville ha in-
skrivet att det skulle vara mindre grupper menade att situationen måste få 
avgöra. Diskussionen fortsatte med hur lokala barn och ungdomspolitiken 
skulle utformas, om det fanns en tydlighet och kanske mätbarhet då kunde 
det bli en svekdebatt om inte målet uppnåddes, å andra sidan behövdes en 
vision. Om inte visioner fanns, då fanns det också kritik mot att politiken 
var ”fladdrig”. Någon studerande menade att det behövdes politiskt mod, 
                                              
270 Maxtaxan innebar att under år 2002 fick kommuner statliga direktiv om att det fanns 

en högsta avgift som fick tas ut för barnomsorg  
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det var demokrati, väljarna skulle veta var partiet stod. Den studerande blev 
riktigt ivrig och det uppstod vänligt småskratt runt bordet.  

Någon annan menade att en vision kan vara ”flummig”, men att målsätt-
ning och åtgärd skulle vara konkreta. Dock blev det inte bra med det pro-
gram som skrevs med 66 punkter för förra valet, punkterna var för svepan-
de. Någon annan höll med och sade att det alltid går att hävda att något ”på-
går” eller ”görs”. En annan studerande menade att det blir svårt, särskilt för 
nyväljare, att urskilja om partierna inte har visioner, någon annan menade 
att gruppen skulle tala om vilket samhälle som önskas, en tredje menade att 
om politiken blev angripen så är det bättre att tala om vad som ska göras än 
blicka tillbaka och hänvisa till det som är gjort.  
 
Föräldraskap 
Det tredje utdraget från observationsanteckningar är från studiecirkeln med 
tema föräldraskap. Studiecirkeln med tema föräldraskap hade erbjudits un-
der en rad år. Ofta genomfördes studiecirklarna i samverkan med en skola. 
Inom den aktuella kommun finns 28 grundskolor och samverkan sker mel-
lan studieförbundet och en av de grundskolor som finns i tätorten. Vid den 
aktuella skolan, där jag skulle observera, inbjöds föräldrar som därmed re-
kryterades som studerande.  

Studiecirkelträffarna organiseras så att en större grupp delades upp i 
mindre cirklar efter ett gemensamt möte. Inom studiecirkeln användes ett 
gemensamt studiematerial. Just denna kväll inleddes mötet med en gemen-
sam samling för alla i matsalen i en grundskola. Temat för kvällen var dro-
ger och det fanns två inbjudna gäster, en representant från socialförvalt-
ningen och en från polisen. Klockan halv sju började det bli fullt på stolar-
na på ena sidan och de som kom började fylla på i mitten av salen. Bland 
de studerande fanns både män och kvinnor, möjligen en viss övervikt av 
kvinnor. De verkade vara i 30-40-årsåldern.  

Efter att rektor hälsat välkommen inledde representanten från polisen. 
Med hjälp av over head-bilder berättade han om hur situationen såg ut i 
tätorten vad gäller droger. Efter en timme avslutade polismannen sin pre-
sentation. En diskussion startade om vad föräldrar kunde göra. Represen-
tanterna för polis och särskilt socialförvaltning hänvisade till föräldrarnas 
eget engagemang. De studerande talade i tur och ordning och polismannen 
och representanten från socialförvaltningen fördelade ordet, även till stu-
diecirkelledarna.  

Socialförvaltningens representant fortsatte med att presentera resultat 
från en enkät som blev klar för en månad sedan med tema ungdomars drog-
vanor. En diskussion startade om att bjuda tonåringar på sprit. Socialför-
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valtningens personal menade i och för sig att det inte var lämpligt, men att 
problemet också var att barnen borde stanna inomhus om de var berusade 
(det vill säga inte söka sig till offentlighet). 

Under mötestillfällen fanns tre tillfällen då jag menar att de studerande 
försökte att samla flera personer kring en gemensam fråga som också skulle 
kunna bli en kollektiv handling. Det första försöket gällde gratisbussar. En 
diskussion startade huruvida det var bra med de så kallade ”gratisbussar-
na”271. Vissa studerande menade att om man bor en bit från centrum är de 
bra. Ingen ”tokåker” i onödan, för det är inte kul att åka buss. Andra mena-
de att det visst finns personer som gärna ägnar sig åt att åka buss, att det är 
farligt när tonåringarna återigen får en anledning att inte röra på sig, till 
exempel cykla. Till slut menade en studerande att här borde alla tillsam-
mans skriva en protest och frågade om representanten för socialförvaltning-
en kunde ordna detta. Hon menade att hon inte kunde det och bollade till-
baka frågan, men sade att om de studerande ordnade lista angående gratis-
bussarna så skrev hon på. Vid det här laget var klockan strax före nio och 
en parallelldiskussion uppstod vid samtliga bord. Inget beslut fattades om 
hur denna kollektiva handling skall samordnas.  

Det andra exemplet på gemensam fråga var när en av studiecirkelledarna 
undrade om föräldrarna var intresserade av nattvandring runt Lucia, några 
sade att de var intresserade. Inget beslut fattades dock om samordning av 
kollektiv handling. Därefter avslutades den gemensamma träffen.  

Det tredje exemplet på gemensam fråga kommer från den korta pratstund 
som inträffade efter stormötet. Stormötet fick inte någon fortsättning i upp-
delning i mindre cirklar så som var tänkt. Detta ledde till en reaktion. Stu-
diecirkeldeltagarna i flera cirklar bestämde att träffas en extra gång och en-
bart ha diskussioner, utan inledande stormöte eftersom det gemensamma 
ledde till att ingen fortsättning i de enskilda grupperna fortsatte. I detta fall 
fattades beslut om att samordna en kollektiv handling.  

 

5:4:4 Gemensamma frågor i offentlighet 
En studiecirkel är från början en organiserad form av social ordning där de 
studerande förväntas både delta i diskussion och lyssna på andra studiecir-
keldeltagare. I alla tre studiecirklarna fanns någon person som fördelade 
ordet. De studerande har valt att söka sig till en studiecirkel med ett bestämt 
innehåll. Detta medför att de har ett gemensamt intresse redan från början. 
De studerande i de respektive studiecirklarna diskuterade också det temain-
nehåll som fanns, nämligen hälsa, barn- och ungdomspolitik och föräldra-
                                              
271 Gratisbussar är bussar som är avgiftsfria sent på kvällen som går särskilda rutter 
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skap. De studerande har valt att delta i den offentlighet som en studiecirkel 
utgör. Frågan är då vilket kollektiv som bildas.  

Inom studiecirkeln med tema hälsa föreföll det som att det var ett anhö-
rig- eller brukarkollektiv som började konstrueras även om de studerande 
oftast hänvisade till personliga erfarenheter. När de studerande i studiecir-
keln med tema hälsa kontinuerligt önskade ge sin personliga version av 
situationer uppfattar jag att de önskar vara personliga, men inte privata. 
Eftersom en del av samtalen rörde hur relationen varit till vårdpersonal, 
steg de studerande trots allt ut utanför det privata. Man skulle kunna säga 
att de skapade sig själva som patienter, som anhöriga eller som brukare. 
Orden brukare och konsument nämndes inte. De studerande kunde ofta se 
likheter hos varandras upplevelser, men övergången till att tala om gemen-
samma frågor gjordes sällan, istället lyftes den individuella upplevelsen 
fram. De var noga med att skapa individer.  

Inom studiecirkeln med tema barn- och ungdomspolitik fanns till viss 
del en tillhörighet till en partipolitisk ideologi. Vad som hände var inte att 
studiecirkeldeltagarna hänvisade till denna och rekonstruerade gruppens 
gemensamma utan istället förde studiecirkeldeltagarna fram sina egna, in-
dividuella erfarenheter vilket snarare gjorde att kollektivet dekonstruerades 
och individer trädde fram. I studiecirkeln med tema barn- och ungdomspo-
litik har flera av de studerande tagit steget ut i offentligheten och agerat i en 
politisk roll. Genom studiecirkeln träder de något tillbaka från en offentlig-
het, jag skulle tolka det som att de ’omgrupperar sina styrkor’ i en skyd-
dande miljö (studiecirkeln med likasinnade). Det var sällan någon referera-
de till ”oss socialister” eller liknande utan kollektivet var underförstått. 
Snarare fanns också ett parallellt kollektiv såsom att de studerande var 
medlemmar i kommunen. Diskussioner om hur praktiska problem skulle 
kunna lösas och uttryckas i ett lokalt program fördes.  

Inom studiecirkeln med tema föräldraskap försökte olika individer hän-
visa, inte till ett gemensamt föräldraskap, utan till att experter hade kunska-
per. De experter som fanns till hands presenterade sig inte som en expert-
grupp som skulle ta hand om frågan. Istället lämnade de tillbaka frågorna 
till föräldragruppen och förväntade sig att antingen enskilda föräldrar eller 
föräldrarna som grupp skulle agera. I studiecirkeln med tema föräldraskap 
uppstod en speciell situation då några föräldrar försökte lämna över det 
som kan uppfattas som privat uppfostran av barnen till experter, och exper-
terna lämnade tillbaka frågan. Flera studerande i cirklarna med tema föräld-
raskap försökte att skapa ett vi, ett kollektiv, och föreslog gemensam hand-
ling. De samordnade handlingarna blev inte beslutade om när den stora 
gruppen skulle agera angående gratisbussarna och nattvandra, åtminstone 
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inte den kvällen. Däremot kunde den lilla gruppen samordna sig och beslu-
ta om att de skulle ha en viss form på nästa studiecirkelträff.  

 
Reflektion 
Min reflektion när jag observerat i dessa studiecirklar är att de studerande 
mer eller mindre förflyttar sig mellan roller. I studiecirkeln om hälsa för-
ändras de studerande i en studiecirkel till politiska aktörer när de besöker 
Stadshuset och träffar en förtroendevald. De diskussioner som förts i stu-
diecirkeln har, åtminstone innehållsmässigt, gett underlag för ett antal frå-
gor och också för att argumentera mot den förtroendevalda. I studiecirkeln 
om barn- och ungdomspolitik förändras de som redan är politiskt aktiva för 
ett kollektiv till att bli privata och enskilda då de ibland talar om personliga 
erfarenheter i dåtid när de skall diskutera framtiden. De refererar alltså inte 
egentligen till politiska beslut i dåtid, utan till enskilda personliga erfaren-
heter i dåtid. I studiecirkeln om föräldraskap kommer de som privatperso-
ner och deltar i en offentlighet där några av dem började föreslå samordnad 
kollektiv handling. De flesta föräldrar var inte beredda på detta och förhöll 
sig avvaktande. Istället blev det snabba beslut för det lilla kollektivet som 
studiecirklarna utgjorde, studiecirklarna skulle träffas en extra gång utan 
gemensamt stormöte. Den stora offentligheten valdes bort. 

I studiecirklarna möts idéer och förställningar i diskussioner. De stude-
rande har olika uppfattningar. I de fall det finns någon som har tolkat en 
situation och utformat ett studiematerial där en vision finns om hur något 
är, eller skulle kunna vara, tänjer de studerande på tolkningen av situatio-
nen och berättar om sina egna erfarenheter, såsom i studiecirkeln med tema 
hälsa. Om folkhögskolan hade möte av olika tankemodeller skulle jag vilja 
säga att i studiecirkeln med tema hälsa uppstod ett möte mellan tankemo-
deller och de studerandes egna uppfattningar. De studerande fann sig inte 
alls i hur texten i studiematerialet formulerats, att det skulle vara den enda 
tolkningsmöjligheten272. Något liknande hände i studiecirkeln med tema 
barn- och ungdomspolitik. Det finns ett partiprogram på riksnivå, men när 
de studerande diskuterade det lokala programmet var det ingen som egent-
ligen refererade till riksprogram utan den lokala situationen (och personliga 
erfarenheter) var utgångspunkten. En möjlig tolkning är att riksprogrammet 
är utformat så att detta kan ske. I studiecirkeln med tema föräldraskap fanns 
inbjudna gäster som tolkade situationer och ibland höll de studerande med 
om tolkningen, ibland hade de en annan uppfattning, som de framförde. 

                                              
272 Se exempelvis Niklasson, 2002, s. 216f, 237f 
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Ibland hade de studerande i föräldrastudiecirkeln också motsatta uppfatt-
ningar.  

Till skillnad mot kurserna på folkhögskolan bygger studiecirkeln på en 
diskussion mellan de studerande under hela träfftillfället och dagordningen 
är given. I studiecirkeln med tema hälsa ledde ofta texten i studiecirkelma-
terialet till att de studerande vände tillbaka till sina egna erfarenheter, eller 
närståendes. Den mer neutrala texten som vände sig till en grupp omvand-
lades till något mer personligt. Samma sak hände även i studiecirkeln med 
tema barn- och ungdomspolitik där de studerande drog sig till minnes egna 
erfarenheter samt i studiecirkeln med tema föräldraskap där samtalet bygg-
de på egna upplevelser.  

I studiecirkeln med tema hälsa hade de studerande mycket livliga dis-
kussioner och den träning inför offentlighet som man skulle kunna uppfatta 
är att de formulerar sig och anser sig fria att yttra sig. Någon strikt samman-
trädesteknik i form av ordförande och studerande som begär ordet förekom 
inte. Det var två studerande som yttrade sig mera sällan, övriga talade när 
de tyckte att det passade. Även studiecirkeln med tema barn- och ung-
domspolitik var det livliga diskussioner, det var en studerande som inte 
yttrade sig och två var mest aktiva. Där agerade inte studiecirkelledaren 
som ledare i samtalet utan ”coachen” tog den rollen den första kvällen. Den 
andra kvällen deltog alla i diskussionerna och ingen behövde begära ordet 
för det var så få närvarande. I studiecirkeln med tema föräldraskap uppstod 
egentligen ingen studiecirkel förrän i småpratet när det gemensamma mötet 
var slut, men under hela mötet var det bortåt 15 studerande som yttrade sig. 
De inbjudna gästerna agerade som ordfördelare.  

I studiecirklarna har diskussionen en samtalsledare, någon som fördelat 
ordet. De studerande talar oftast i tur och ordning, men ibland uppstår sam-
tal mellan två stycken eller att alla talar samtidigt. Det fanns en viss skill-
nad mellan studiecirkeln med tema hälsa och studiecirkeln med tema barn- 
och ungdomspolitik. I den förstnämnda fanns ingen entydig riktning mot 
studiecirkelledaren, blickarna gick runt om bordet. I den sistnämnda fanns 
en tendens att blickarna ofta gick till kortsidorna, till ledaren och till den 
som var mest aktiv vid första observationstillfället. Vid andra observations-
tillfället var det få studerande och ”alla tittade på alla”. I studiecirkeln med 
tema föräldraskap var blickarna riktade mot de inbjudna gästerna som tala-
de. Det var också dessa som fördelade ordet. Här var det en studerande som 
begärde ordet, men sannolikt inte blev sedd då han önskade, eftersom han 
inte ville tala när han väl fick ordet.  

Det skulle kunna vara så att studiecirkeldeltagarna uppfattade att de inte 
kunde delta i diskussionen för att de inte förstod ämnet eller att språksvå-
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righeter uppstod. De studerande gav inte uttryck för den sortens problem 
under observationstillfällena. Ett skäl kan vara att de sökt sig till ämnesom-
råden som de är bekanta med. Ett annat att många omformade diskussionen 
till att röra sig om egna erfarenheter.  

 
Sammanfattning 
Det vi sett är att studiecirkeln utgjort en form av offentlighet, även om den 
kan uppfattas som skyddad, som ett gränsland, precis som folkhögskolan. I 
studiecirklarna tränas de studerande för offentlighet, men här kan de prakti-
sera den kompetens de har. I studiecirkeln med tema barn- och ungdomspo-
litik finns ju redan personer med vad jag skulle kalla ”ett offentligt ansikte” 
och exempelvis vid stormötet i föräldrastudiecirkeln uppstod en offentlig-
het bortanför den egna studiecirkeln.  

Studiecirklarna varar kort tid på dagen eller på kvällen och de studerande 
träder fysiskt ut ur sitt vardagsrum och till en annan lokal. De studerande i 
studiecirklarna med tema hälsa och föräldraskap utgår i sina samtal från det 
privata, men i något högre grad än vad som skedde bland de studerande på 
folkhögskolan. Detta kan ses i relation till de teman, hälsa och föräldraskap, 
som studiecirklarna hade. Även om samtalen gränsar till, eller utgår från 
enskild privatmänniskan blir denna människa också offentlig när hälso-, 
omsorgs- eller vårdnadsproblem uppstår. I studiecirkeln med tema hälsa 
bekräftas en patient, en anhörig, en brukare. Relationen blir till sjukvården, 
omsorgen i närområdet, möjligen i länet. I studiecirkeln med tema föräldra-
skap bekräftas snarare en privatperson som tillfälligt utgår från det gemen-
samma i en offentlighet och sedan förväntas utgå från det privata, men 
stärkt i sin roll att också vara privat.  

På ett liknande sätt som för folkhögskolan blir snarare offentligheten i 
studieförbunden en offentlighet på gränsen. Flera paradoxala situationer in-
träffar. De studerande som i högst grad utgår från det enskilda och privata; 
hälsa och föräldraskap, blir de cirklar där de agerar som mest i offentlighet 
i samtal med förtroendevald respektive deltar i stormötet. I kontrast till det-
ta visar det sig att de politiskt aktiva som beslutar om det allmännas bästa 
passar på att förvandla ett möte till en arena för att begrunda enskilda per-
sonliga erfarenheter i det förgångna.  

 

5:5 Sammanfattande diskussion  
I detta femte kapitel har jag beskrivit och diskuterat resultaten av observa-
tioner vid folkskola och studieförbunds studiecirklar. Frågeområdet be-
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handlade hur de studerande tränades för offentlighet genom diskussioner 
om det gemensamma. 

I två delstudier har en diskussion förts huruvida folkhögskola och studie-
förbund tränar studerande att agera offentlighet. Verksamheten stödjer del-
vis de studerandes väg till offentlighet utanför folkhögskola och studieför-
bund, men lika ofta blir folkhögskolan och studieförbundet den offentlighet 
som används att agera i.  

När studerande inom folkhögskola och studiecirkel tränas kan en viss 
normativitet uppfattas, alla måste begära ordet, en viss hierarki upprätthålls 
med någon som är ledare, makten är överlåten, en styrande struktur finns 
och studiematerial/läromedel finns. I diskussionerna är de personliga, men 
går inte över gränsen till det mest privata. Bilden av medborgaren som upp-
fattar och accepterar en viss normativitet, en viss (under-)ordning, bekräftas. 
Ordningen främjar något, det skulle kunna vara diskussionen, det skulle 
kunna vara samhörigheten. De studerande är ”laglydiga”, de uppfattar den 
lag, norm som gäller inom verksamheten. I informanternas bild av medbor-
garen ingick också känslor, såsom mod att göra sin röst hörd, att våga vara 
den som ”sticker upp” (jämför med kapitel 3). Under observationerna utma-
nas ibland laglydigheten, som då parallella diskussioner startar mellan de 
studerande. Dessa parallella diskussioner kan dock ibland starta därför att 
vissa grupper är stora och det dröjer länge innan de studerande får ordet. De 
studerande pendlar mellan att ägna sig åt den fråga som står på ”dagordning-
en” på ett allmänt sätt och att ge exempel från egna erfarenheter vad gäller 
denna fråga. 

Hur ordningen skapas kan ses som en procedurfråga. Om de observerade 
studerande valt att delta i en kurs eller en studiecirkel har de därmed, rent 
fysiskt, valt att träda ur den privata delen av livsvärlden. De är tvungna att 
göra personliga frågor allmänna. De är antingen tvungna att finna andra 
personer och bilda en grupp eller ordna sina frågor inom ett överordnat 
tema där en grupp redan finns. I och med att frågorna förs bortom det pri-
vata får de en mer allmängiltig och politisk karaktär. Då har vi kommit över 
från en fråga om procedur till en fråga om vad som finns på dagordningen. 
Både procedurer och de frågor som finns på dagordningen kan utgöra 
grund för opinionsbildning och för en gemensam handling.  

Den aktuella folkhögskolan har landstinget som huvudman, den estetiska 
linjen kan ses som inriktad på en profession, den allmänna kursen på all-
mänbildning. I jämförelse med studieförbunden uppfattar jag den observe-
rade verksamheten vid folkhögskolan som inriktad mot de studerandes per-
sonliga utveckling och stöd till en roll som studerande, i någon mån mot 
arbetsmarknad. Inriktningen är mot individen. Människan, medlemmen, 
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arbetskraften bekräftas och stöds. Medborgaren som utbildar sig och tänker 
kollektivt bortanför det individuella bekräftas och stärks ibland, ibland inte. 

Kurserna inom den folkhögskola där observationer skedde förefaller inte 
ha som syfte att leda till enskild, eller samordnad kollektiv, handling för de 
studerande i deras roll som brukare eller medborgare. Detta fann jag snara-
re i studiecirkeln med tema hälsa. I den studiecirkeln framträdde kollektivet 
som starkast. Det var i denna studiecirkel som de studerande sökte sig till 
de lokala politiska aktörerna. De fick träffa en lokal politiker och argumen-
terade för förändringar. Utgångspunkten för detta påbörjade kollektiv var 
dock personliga, för att inte säga privata upplevelser.  

Det uppdrag som folkhögskola och studieförbund har är inte att entydigt 
ge möjlighet för en studerande att träna någon medborgerlig kompetens 
eller att samordna kollektiva handlingar. Någon sådan verksamhet gick inte 
heller att se under dessa (fåtaliga) observationer.  

De studerande blev erbjudna pedagogisk verksamhet. Det fanns tillfällen 
då de kunde informera sig, lära sig och aktiva delta i diskussioner i en of-
fentlighet för en grupps bästa. Vad som möjligen inte alltid framkom var 
hur denna träning var relaterade till olika administrativa, juridiska nivåer 
och grupper i samhället. Den pedagogiska verksamheten hade vid dessa 
observationstillfällen ibland och ibland inte tydlig relation till ett offentligt 
rum som finns utanför folkhögskola och studieförbund. 

Träning inför offentliga handlingar och beslut för det allmännas bästa 
behöver inte betraktas som ett ämne (såsom samhällskunskap). Det kan ses 
som ett perspektiv och med det sättet att förstå verksamheten blir de olika 
situationerna som uppstod i högre grad en fråga om medborgerlig kompe-
tens och samordning av kollektiva handlingar även om resultatet inte alltid 
blev ett ”offentligt ansikte”.  

Informanterna synliggjorde en lokal politisk nivå (jämför med kapitel 3). 
De förändrade fokus från det nationella till det lokala, observationerna vid 
folkhögskola och studieförbund förändrade fokus från det lokala till indivi-
derna, till de studerande. Resultaten av observationerna kan ge större för-
ståelse för behovet av att bekräfta en individ. Ett sätt att förstå verksamhe-
ten är att individen stärks för att i ett senare skede kunna ta en roll som stu-
derande och, eller medborgare. Ett annat sätt att förstå verksamheten är att 
en studeranderoll behövs i ett livslångt lärande som i sin tur är en förutsätt-
ning för andra roller i samhället. På det sättet skulle en bekräftelse av en 
studeranderoll kunna sättas i ett större sammanhang och inte framstå som 
”skolträning”. Ett tredje sätt att förstå verksamheten är att de aktuella kod-
orden är ”jag, här och nu” istället för ”vi, där borta i framtiden”. Livsvärl-
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dens privata och offentliga del skulle kunna innehålla så många osäkra 
komponenter att en planering förefaller orealistisk.  

Medborgaren som pedagogiskt projekt skulle kunna betraktas ur flera 
perspektiv. Resultaten har visat att de studerande (som då ses som medbor-
gare) blivit erbjuden pedagogisk verksamhet som vissa också valt att delta 
i. Inom denna pedagogiska verksamhet finns moment som skulle kunna 
uppfattas som att medborgaren som begrepp fylls med praktik. Resultaten 
från observationerna visade ibland, ibland inte att de medborgerliga dimen-
sioner som jag använt mig av kunde återfinnas. Att dimensionerna kunde 
återkomma tydligare i studiecirklarna och på estetlinjen kan förstås som att 
där har redan de studerande tydliggjort sitt personliga projekt som de vill ha 
stöd att förverkliga och upprätthålla, medan inom folkhögskolans allmänna 
kurs har den som utbildningsplanerat tolkat och utgått ifrån kommande de 
studerandes allmänna (medborgerliga?) behov. Det finns också en skillnad i 
tid och omfattning av de processer som äger rum. En studiecirkel omfattar 
mindre innehåll och tid än en kurs på en folkhögskola. Om en studerande i 
en studiecirkel vill förmedla eller förändra en självbild under studiecirkelti-
den måste personen agera snabbare och tydligare än en studerande i en kurs 
vid en folkhögskola.  
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Kapitel 6. Medborgaren i EU-projekt 

6:1 Inledning  
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från den fjärde delstudi-
en. Fortfarande använder jag mig av frågan hur de studerande tränas för att 
delta i offentlighet, särskilt diskussion om gemensamma frågor, men nu 
tillkommer att medborgaren som pedagogiskt projekt inte längre gäller bara 
ett nationellt medborgarskap utan också omfattar EU-medborgaren.  

 
Kapitlets fortsatta disposition 
I nästa avsnitt presenteras vilken inställning till EU som funnits hos befolk-
ningen i Sverige samt hur en europeisk dimension växt fram i europeiska 
länders utbildningssystem. Därefter presenteras folkhögskolor och studie-
förbunds internationella kontakter. Sedan presenteras genomförande av 
studien samt resultat under underrubrikerna att träna för offentlighet och 
gemensamma frågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 
där de medborgerliga dimensioner som lyfts fram i tidigare kapitel, skillnad 
mellan privat sfär och offentlig sfär respektive enskilda och gemensamma 
frågor, återkommer. 

6:2 Inställning till EU 
När folkhögskola och studieförbund engagerades i medborgarbildning runt 
förra sekelskiftet var det främst en svensk medborgare som fanns i de stu-
derandes och organisatörernas tankar. Runt sekelskiftet 1900-2000 ser den 
politiska kartan annorlunda ut, medborgaren i Sverige är EU-medborgare. 
Medlemskapet i den Europeiska unionen omfattar alla svenska medborgare, 
men alla svenska medborgare har inte varit intresserade av att bli EU-
medborgare. 

En av de opinionsundersökningar som genomfördes innan Sverige blev 
medlem i EU visade att en majoritet av befolkningen skulle ha röstat nej till 
medlemskap om en fråga ställts om Sverige skulle ansöka om medlemskap 
i EU i allmänna val273. När folkomröstningen genomfördes 1994 var opini-
onen fortfarande mot ett inträde. Folkomröstningen visade dock att en ma-

                                              
273 Statistiska centralbyrån, EU-sympatier 1992-2006, Statistik från SCB, Statistiska 

centralbyråns hemsida, 20060627 
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joritet (52,3 procent) önskade medlemskap. Sverige beviljades medlemskap 
1995. I opinionsundersökning från och med 1996 ställdes inte frågan om 
inträde i EU utan om sympati med EU. Opionen var fortfarande mot EU i 
opinionsmätningar efter valet och inträdet och det var inte förrän 2001 som 
opinionsundersökningar visade att alltfler av befolkningen var för medlem-
skapet i EU. Från och med 2001 fanns viss sympati för medlemskap i EU 
(44,8 procent), enligt opinionsmätningar. Enligt en mätning från 2006 var 
49 % av svenskarna positiva till medlemskapet i EU274. Från och med folk-
omröstningen 1994 fanns en tredje grupp i opinionsundersökningarna och 
det var de som svarade ”vet ej”. Denna grupp omfattade 10 procent av be-
folkningen år 1996 och hade ökat till 24 procent år 2006.  

I övriga Europa har under dessa årtionden en så kallad europeisk dimen-
sion växt fram inom utbildningssystemen. Policydokument från EU är tyd-
liga, det är inte en medborgarroll i Europa som eftersträvas. Att vara uni-
onsmedborgare är inte en roll, det är en identitet. Identiteten skulle utveck-
las inom det som kallas ”en europeisk dimension”. Att den europeiska di-
mensionen skulle ingå i utbildningen inom länderna som ingick i EU var ett 
av målen för EU under 1990-talet. Det innebär att EU också har intresse av 
hur de olika ländernas utbildningssystem utformades. Sammanfattningsvis 
omfattar en europeisk dimension samarbete mellan olika nivåer i utbild-
ningssystemet mellan olika länder, erkännande av olika länders examina, 
utbildningsplanering där distansutbildning skall vara en form. Dessutom 
skall ett visst innehåll ingå i läroplaner och läromedel. Slutligen skall stu-
dent- och lärarutbyte organiseras. Innehållsmässigt omfattar en europeisk 
dimension europeisk historia och kultur samt språkutbildning. Eleverna 
skall lära sig att anpassa sig till nyheter, de skall ha en positiv attityd till 
livslångt lärande, de skall vara toleranta och respektera mångfald och de 
skall omfatta ett dubbelt medborgarskap, ett nationellt och ett europeiskt, 
allt inom en europeisk dimension. Målet skall vara en EU-identitet 275. 

                                              
274 Europeiska kommissionen, Eurobarometer 66. Public opion in the European Union, 

2006, Regeringskansliets hemsida, 20070115 
275 Raymond Ryba, ”Toward a European Dimension in Education: Intention and Reality 

in European Community Policy and Practice”, s. 10-24 i Comparative Education Re-
view, 1992; Europeiska kommissionen, Green paper on the European dimension of 
education, 1993; Europeiska rådet, Convention on the recognition of qualifications 
concerning Higher Education in the European Region, 1997, mötet hölls i Lissabon 
därför kallad Lissabonkonventionen, Europeiska rådets hemsida, 20070625, European 
Ministers of Education, Joint declaration of the European Ministers of Education, 
mötet hölls i Bologna därav Bolognadeklarationen, 1999, Europeiska kommissionens 
hemsida, 20070625 
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Det finns också strategidokument276 som omfattar det särskilda begrep-
pet livslångt lärande där A Memorandum on Lifelong Learning är centralt.  

Skriftliga styrdokument om livslånga lärande kan utgöra grund för att en 
vuxen lärande konstrueras, menar Fejes277. Alla medborgare beskrivs i do-
kument om livslångt lärande som ”utbildningsbara”, men det finns också 
medborgare som placeras i en riskgrupp eftersom de riskerar att bli exklu-
derade från det livslånga lärandet. Denna längtan efter livslångt lärande 
innebär mer eller mindre en självdisciplinering eftersom människor skall 
söka sig till utbildning enligt Fejes278. Medborgaren blir inte bara tvungen 
att lära, medborgaren förväntas också att ha en längtan efter lärande. Det 
finns styrning (lokal, nationell, internationell) via studievägledning i dialog, 
tal om risk och framtid, examination och validering av tidigare erfarenhe-
ter. Även icke formellt och informellt lärande som valideras kan därmed 
utgöra en del i denna styrning279.  

Skriftliga styrdokument från EU är dock inte folkhögskolor och studie-
förbunds främsta styrdokument. Samtliga studieförbund och de flesta folk-
högskolor har privata huvudmän med en styrelse som anger verksamhetens 
syfte och mål. Det borde därmed inte finnas möjlighet för lokal, kommunal 
eller nationell statlig styrelse att utfärda direktiv eller skriva policyplaner. I 
praktiken påverkas dock verksamhet genom att lokala eller nationella bi-
drag beviljas under vissa förutsättningar. De lokala och nationella anslagen 
kan kompletteras med europeiska bidrag.  

Ett sätt att påverka är att bevilja bidrag för att organisera utbytespro-
gram. Inom utbytesprogram kan personal och studerande resa till andra län-
der och arbeta respektive studera. Personalen kan också samverka kring 
exempelvis kurser eller administration280. 

Frågan om en europeisk dimension i folkhögskola och studieförbunds 
verksamhet behöver också sättas i relation till att folkhögskola och studie-
förbund haft internationell verksamhet under lång tid. 

 

                                              
276 Europeiska kommissionen, A Memorandum on Lifelong Learning, 2000; Europeiska 

kommissionen, Att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande, 2001a 
277 Andreas Fejes, Constructing the adult learner – a governmentality analysis, 2006a, s. 

18, 25, 47, 64, 78  
278 Fejes, 2006a, s. 60-61, 73, 75; Andreas Fejes, “New wine in old skins: changing pat-

terns in the governing of the adult learner in Sweden”, i International Journal of Life-
long Education, 2005, s. 71 

279 Per Andersson och Andreas Fejes, “Recognition of prior learning as a technique for 
fabricating the adult learner: a genealogical analysis on Swedish adult education pol-
icy”, i Journal of Education Policy, 2005, s. 610 

280 Internationella programkontorets hemsida, 20060806 
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6:3 Folkbildning och internationell verksamhet 
När folkhögskolor och senare studieförbund etablerades i Sverige var dessa 
redan etablerade i några andra europeiska länder. Folkhögskolor fanns ex-
empelvis i Danmark och studiecirkelverksamhet fanns i Storbritannien281. 
Sociala rörelser med internationella kontakter var initiativtagare till verk-
samheten. Dessa sociala rörelser hade i sin tur haft internationella kontak-
ter. Denna dubbla anknytning till andra länder, tidigare etablering och initi-
ativtagare, påverkade sannolikt att folkhögskolor och studieförbund arbetat 
med internationell verksamhet ända sedan slutet av 1800-talet respektive 
början av 1900-talet. Den tidiga internationella verksamheten innebar kon-
takter, utbyte av erfarenheter, studiebesök, ibland att utländska organisatio-
ner eller svenska organisationer lämnade långvarigt stöd. Idag finns nordis-
ka, europeiska och världsomfattande nätverk och också etablerade paraply-
organisationer. Kerstin Mustel282 har kartlagt den internationella verksam-
heten inom folkbildning och menar att det inom den internationella verk-
samheten även ingått en tredje aspekt inom den internationella verksamhe-
ten, nämligen att påverka olika länders utbildningssystem för att uppmärk-
samma vikten av folkbildning, uppfattad som tillgång till livslång utbild-
ning, stöd till civilt samhälle och stöd till demokrati. 

Det finns en skillnad mellan kontakter som omfattar studiebesök och 
deltagande i gemensamma konferenser och kontakter som ett direkt perso-
nellt eller ekonomiskt stöd till etablering av folkbildning i andra länder. 
Folkhögskolor och studieförbund deltog i olika projekt under 1900-talet 
och fortsatt under 2000-talet där ett direkt stöd har lämnades till start eller 
uppehållande av folkbildning i andra länder. Projekten innebar att folk-
högskolor startade i andra länder och studiecirkeln presenterades som me-
tod. Samtidigt med dessa mer organisatoriska och metodmässiga aktiviteter 
vidareförmedlades sannolikt också vissa värderingar såsom att folkbildning 
skall vara fri och frivillig samt demokratisk. Kerstin Wallins forskning om 
folkbildande verksamhet som genomförts av svenskar i andra länder visar 
att exempelvis studiecirkel införts som metod283. Folke Albinson, Johan 
Norbeck och Rolf Sundén284 presenterar hur de med erfarenhet från verk-
samhet inom folkhögskola genomfört utbildningsprojekt i andra länder där 

                                              
281 Gustavsson, 1991, s. 66, 154  
282 Kerstin Mustel, Kartläggning och analys av folkbildningens internationella kontakt-

nät, 2006 
283 Kerstin Wallin, Folkbildning på export? Sammanhang, förutsättningar, möjligheter, 

2000 
284 Folke Albinson, Johan Norbeck och Rolf Sundén, Folk Development Education and 

Democracy in a Development Perspective, 2002 
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folkbildningens form och synsätt ”exporterats”. Främst gällde förmedlingen 
av synsätt till länder i Latinamerika, Afrika och Asien, men under sent 
1900-tal också Baltikum och Östeuropa.  

Det innebär att folkhögskolor och studieförbund redan innan Sveriges 
medlemskap i EU hade internationella kontakter285. Som exempel på nutida 
kontakter deltar studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, 
NBV, i European Citizen Action Services, ECAS. NBVs deltagande kan 
tas som ett exempel på relationen mellan studieförbund och social rörelse. 
NBV är ett studieförbund, men ECAS arbetar med att sociala rörelser skall 
få en mer framträdande roll i Europa. NBV får då företräda både folkbild-
ning och den sociala rörelse som finns bakom NBV. Internationell verk-
samhet, även europeisk, påverkas av den huvudman som finns bakom folk-
högskolan respektive studieförbundet och de relationer dessa i sin tur har. 
Marieborgs folkhögskola kan tas som exempel på ett annat sätt att organise-
ra sig. De är medlemmar i föreningen Medborgerlig bildning i Europa286 
och diskuterar där frågor om medborgaren och bildning. Folkbildningsrådet 
företräder folkhögskolor och studieförbund i European Association for 
Education of Adults, EAEA. Nationellt finns representant från Folkbild-
ningsrådet i regeringskansliets arbetsgrupp för EU-frågor och i Internatio-
nella Programkontorets styrelse. Svenska Folkhögskolans Lärarförbund är 
medlem i EAEA och i TCO:s EU-råd, dessutom finns representant i 
Grundtviginstitutets referensgrupp287. 

Av Mustels kartläggning av folkhögskolors och studieförbunds verk-
samhet framgår att av de folkhögskolor och studieförbund som svarade 
hade de flesta internationella projekt. Cirka hälften av projekten hade nå-
gon anknytning till EU288. Samverkansprojekt inom Europa kan dock bli 
alltmer aktuella, även om det också framgår av kartläggningen att det fanns 
svårigheter att förankra europeiskt samarbete289. Detta trots att exempelvis 
begreppet livslångt lärande som, med referens till Lissabonstrategin290, an-

                                              
285 Mustel, 2006, s. 12-25 
286 Föreningen Medborgerlig bildning i Europa har också namnet CIVIC EUROPE The 

association for Civic education in Europe, föreningen arbetar med sociala rörelser och 
institutioner och verkar för inkludering och stöd till civilt samhälle, CIVICEUROPEs 
hemsida, 20060927  

287 Grundtviginstitutet presenterar sig som en mötesplats mellan institutioner, föreningar 
och enskilda som sysslar med folkbildning, Grundtviginstitutet, Göteborgs universitets 
hemsida, 20060927 

288 Mustel, 2006, s. 15 – samtliga 9 studieförbund svarade, 15 folkhögskolor svarade 
289 Mustel, 2006, s. 101 
290 Lissabonstrategin är beteckningen på en strategi som EU-ländernas stats- och reger-

ingschefer beslutade i Lissabon 2000 vid ett möte i Europeiska rådet. Strategin omfattar 
att år 2010 skall EU vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, Regeringskansli-
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gavs som en strategi för bättre konkurrenskraft och anställningsbarhet, men 
också för större social tillhörighet, aktivt medborgarskap och personlig ut-
veckling291. Både folkhögskolor och studieförbund erbjöd internationell 
verksamhet som innehåll till studerande. Bland Sveriges 148 folkhögsko-
lor292 hade 33 av dem internationell inriktning. Sjutton hade inriktning mot 
utvecklingsländer och bistånd och nio hade kurser med Europa eller EU-
profil293.  

6:4 Genomförande och bearbetning av material 
På Internationella programkontoret (IPK) finns ansökningar, beslutslistor, 
redovisningar och övriga dokument från EU-projekten. Genom medverkan 
av personal vid IPK kunde jag söka samtliga projektansökningar, beslut 
och redovisningar som fanns inom Grundtvig 2. När jag läste listor med 
ansökningar och beslutslistor sökte jag efter listor där folkhögskolor eller 
studieförbund med verksamhet i Sverige fanns som part. Samtliga doku-
ment som tillhörde EU-projekten söktes ut från Internationella program-
kontorets arkiv.  

De dokument jag använde var ansökan med innehållsbeskrivning och 
gemensam redovisning från EU-projektet på europeisk nivå. Dessutom har 
jag använt nationell redovisning av hur EU-projektet påverkat organisation, 
lärande och personal. Övriga dokument som använts är ytterligare ansök-
ningar och redovisningar för att finna antal svenska studerande som deltagit 
respektive rest till andra länder. På grundval av denna information gjorde 
jag en sammanställning över deltagande folkhögskola, studieförbund, titel 
på EU-projektet och dossiéernas diarienummer (sammanställning nr 1). Jag 
gjorde också en separat sammanfattning (21 stycken) av varje EU-projekt-
ansökan med tillhörande redovisningar (sammanställning nr 2). 

Syftet med Grundtvig 2 återkommer i de rubriker som finns i ansökan 
och redovisning från EU-projektet. Ansökan skrivs gemensamt av de sö-
kande, koordinatörens ansvar är att alla får en likalydande ansökan, och 
lämnas in i respektive land av den svenska EU-projektledaren. Alla som 
deltar, även om det är flera parter från ett land, skall lämna ansökan. I an-
sökan skall de sökande klargöra om EU-projektet omfattar vissa ämnesom-
råden. Dessa ämnesområden är: 

                                                                                                                            
et, Lissabonstrategin 2004, VM i hållbar tillväxt, 2005a, Regeringskansliets hemsida, 
20061129, Regeringskansliet, EU:s tillväxtstrategi, Lissabonstrategin i halvtid, 2005b, 
Regeringskansliets hemsida, 20061129 

291 Mustel, 2006, s. 56-57 
292 Folkbildningsrådets hemsida, 20070115 
293 Mustel, 2006, s. 102 
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Basic skills; Active citizenship; Intercultural issues; Languages- som ska anges; 
Arts, music, culture; Education for parents; European countries/European Un-
ion; Information technology; Environment; Health; Consumer education; The 
media; Sustainable development; Other – som då skall anges  
 

För att få en överblick över samtliga EU-projekt gjorde jag en matris där 
ämnesområden fanns på en axel och EU-projektnummer på andra axeln. 
Därefter markerade jag huruvida ämnesområdena återfanns i de olika EU-
projekten. Jag fyllde först i de ämnesområden som fanns i ansökan (obe-
gränsat antal), därefter markerade jag särskilt de (maximalt tre) som åter-
kom i den gemensamma redovisningen från koordinatören (sammanställ-
ning nr 3). 

Förutom ämnesområden skall också vissa aspekter anges i ansökan. 
Dessa kan vara: 
 

Strategy for stimulating adults learners´ demand for learning; Guidance/ coun-
celling or other support services; Experimentation with new pedagogical ap-
proach(es); management of adult education/institution; Methods for providing 
credit for competencies acquired outside formal education, Other – som då skall 
anges 

 

För att få en överblick över samtliga EU-projekt gjorde jag även här en 
matris där aspekter fanns på en axel och EU-projektnummer på andra ax-
eln. Jag markerade huruvida aspekterna återfanns i de olika EU-projekten 
(sammanställning nr 4). 

I ansökan skall också framgå hur många studerande som deltar i EU-
projekten. Det skall också anges om de studerande ingår i någon form av 
träningsaktivitet. Även i den gemensamma redovisningen skall det framgå 
om studerande deltagit. Jag gjorde en sammanställning över om det var stu-
derande som deltog eller ej och om de studerande reste eller inte för samtli-
ga EU-projekt (sammanställning nr 5). 

När kontraktsperioden är slut skrivs två redovisningar. En gemensam 
som skrivs av EU-projektets koordinator, en nationell som skrivs av den 
svenska parten.  

I den gemensamma redovisningen skall målgrupperna anges. Dessa kan 
vara:  

 
Persons living in rural or disadvantaged areas; young adults (15-25 age range) 
at risk of social marginalisation; Local community groups; Economically or so-
cially disadvantaged groups, unemployed persons, persons in prison; Mi-
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grants/travellers/ethnic or other minorities; Senior citizens; Disabled persons; 
Women; Others – som då skall anges 

 
Jag gjorde även en matris för målgrupper med målgrupper på en axel och 
EU-projekt på den andra. Därefter markerade jag huruvida målgruppen 
återfanns i EU-projekten eller inte (sammanställning nr 6). 

Den nationella redovisningen skiljer sig något från den gemensamma re-
dovisningen. Här återkommer inte ämnen och aspekter. Istället skall anges i 
hur hög grad EU-projektet har påverkat organisation, de studerande och 
personal:  
 

Organisation: Raised the profile of our organisation; Enhanced the quality of 
learning provision; Developed useful working relationships with organisations 
in other countries; Strengthened the international perspectives of our organisa-
tion’s work; Involved the local community in the organisation’s work; Raised 
the status of the organisation within the local community 
Learners: Motivation and enthusiasm to learn; Achievement of learning goals; 
Progression to further learning or employment; Active participation in learning 
activities; Understanding of other countries and cultures; Contact with learners 
in other countries; Ability to communicate their ideas; Ability to use IKT effec-
tively; Confidence in using another language 
Staff: Provide a valuable professional development opportunity; Brought new 
ideas; Helped to develop new skills; Increased understanding of other countries 
and cultures; Improved ICT skills; Increased confidence in using another lan-
guage 
Added value: Added value to the work of the organisation; Benefit of the Euro-
pean dimension since the start of the project, compared to traditional activities; 
If the project is living up to the expectations 

 
När påverkan skulle anges fanns det möjlighet att ge fem graders differenti-
ering i hur hög påverkan varit. Jag har använt två kategorier, påverkat eller 
inte påverkat och därmed frångått den differentiering som finns i redovis-
ningen. Därefter gjorde jag en matris med kategorierna på ena axeln och 
EU-projekten på andra. För varje EU-projekt markerade jag huruvida kate-
gorierna var aktuella (sammanställning nr 7). 

Det innebär att ett grundläggande material sammanställdes som bestod 
av ett antal tabeller och matriser. Sammanlagt skapade jag sju nya doku-
ment. Dessa dokument samt övriga dokument från dossiéerna har utgjort 
grund för resultatredovisningen. 
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Därefter analyserades materialet för att undersöka hur projekten tränat 
studerande för offentlighet, särskilt i diskussion om gemensamma frågor. I 
de tidigare kapitlen har pedagogisk verksamhet analyserats ur dessa båda 
aspekter, i denna presentation ger jag först exempel på projekt som jag upp-
fattar passar bra för att belysa träning av studerande för offentlighet, däref-
ter ger jag exempel på projekt där jag uppfattar att projekten passar bra för 
att belysa diskussion om det gemensamma.  

I redovisningen använder jag beteckningarna personal och studerande. 
Med personal avses administratörer och lärare eller studiecirkelledare. När 
jag använder studerande är det oftast i betydelsen studerande i folkhögskola 
eller studiecirkel, men i några fall är det enbart personal som ingår och per-
sonalen blir då deltagare/studerande. Vilken kategori som avses framgår av 
sammanhanget. På samma sätt behandlas beteckningen projektägare. Pro-
jektägare kan vara den som utsetts att vara koordinatör eller den svenska 
projektägaren. Om det är koordinatören för det europeiska projektet eller 
den svenska projektägaren framgår av sammanhanget.  

Jag har valt att nämna varje projekt en enda gång även om de skulle kun-
na nämnas inom flera sammanhang. Några av EU-projekten pågick när stu-
dien genomfördes. När dessa projekt beskrivs formuleras beskrivningarna i 
nutid, resten av beskrivningarna formuleras i dåtid.  

6.5 Folkhögskolor och studieförbund inom EU-projekt 

6:5:1 Verksamhet inom ett EU-projekt  
Det var ett visst urval av länder som deltog och ett urval av vuxenutbildar-
organisationer. Ibland omfattades personal, men inte studerande och det 
visade sig också att det ofta förekom en viss målgrupp av studerande. De 
rum där de möttes för diskussion var fysiska möten i olika länder samt vir-
tuella möten.  

De aktuella folkhögskolorna och studieförbunden samverkade med re-
presentanter för totalt 24 Europeiska länder294: Danmark, Finland, Estland, 
Litauen, Lettland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Nederländerna, Belgi-
en, Frankrike, Portugal, Italien, Grekland, Turkiet, Polen, Tjeckien, Slova-
kien, Ungern, Österrike, Rumänien, Slovenien, Bulgarien och Cypern. Om 
Sverige inkluderas har totalt 25 länder samverkat. Alla länder är inte med-
lemmar i EU, men de flesta.  

                                              
294 Ibland har det varit svårt att utläsa i redovisningarna om länder deltagit aktivt. Mitt 

val har varit att ta med landet om det har förekommit i redovisningarna. Det finns där-
med länder inskrivna som deltagit ett år i fleråriga projekt eller kan finnas något land 
som är inskrivet som inte deltagit på grund av bristande medel.  
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Vissa länder fanns med flera gånger än andra. Det land som de svenska 
folkhögskolorna och studieförbunden oftast samverkade med var Tyskland. 
Därefter kom Danmark, Spanien och Italien. Eftersom de flesta EU-projekt 
pågick under minst två år fanns kontinuitet i samverkan i flera länder, men 
det var två länder, Italien och Rumänien, som hade nästan ett nytt EU-
projekt per år där svensk part deltog. De länder i Europa som ”saknades” 
var några geografiskt och befolkningsmässigt mycket små stater såsom ex-
empelvis Luxemburg. I övrigt omfattades i stort sett alla europeiska länder 
på gruppnivå.  

Dessutom kunde en indelning göras i EU-projekt där enbart personal in-
gick (4 av 21 projekt). När EU-projekten omfattade endast personal blir de 
studerande indirekt berörda, men det är knappast folkbildning som är till-
gänglig för alla. Dessutom styrdes de som ansökte om Grundtvig 2-medel 
av direktiven att rikta sig till speciella målgrupper. Framför allt var det 
grupper av medborgare som ansågs missgynnade i något avseende som var 
direkt eller indirekt målgrupp för verksamheten.  

I samtliga EU-projekt organiserades någon form av utbyte. Utbytet sked-
de i form av kontakter genom telefon, pappersbrev, e-mail, hemsidor med 
chat-möjlighet, videokonferens och, eller fysiska träffar. De som träffades 
var personal och studerande. I vissa fall uttrycktes inte helt klart i redovis-
ningarna om personalen var lärare eller administratörer. Jag fick intrycket 
att det lika ofta varit administratörer som lärare som deltog. Det innebar att 
EU-projekten ibland fick en inriktning mot organisationsutveckling.  

Deltagande svensk personal reste till minst ett land under den tid respek-
tive EU-projekten pågick, ofta till mer än ett land. Oftast var det tre, fyra 
personer som reste. I flera fall var svenska folkhögskolor och studieförbund 
värdar för gemensamma träffar. Studerande omfattades i sjutton av de 21 
EU-projekten. Svenska studerande reste i tolv av de 21 EU-projekten, det 
vill säga mer än hälften. Oftast var det två till fyra studerande som reste. 
Det innebär att varje resa med personal och studerande omfattade fem till 
åtta personer. Inom EU-projekten deltog ofta fem, sex länder vilket innebär 
att den grupp som träffades på europeisk nivå kunde omfatta 25-46 perso-
ner. Till detta kom att värdlandet kanske hade ytterligare personal och stu-
derande som var engagerade. Det fanns också exempel på resor som gjorts 
där det var två länder vars personal och studerande som besökte varandra 
och där de större träffarna enbart omfattade personal.  

Den fysiska offentlighet där träffarna ägde rum var ofta vuxenutbild-
ningsorganisationens lokaler, men möten skedde också i olika rum i lokal-
samhället. Dessutom kommunicerade personal och studerande via brev, 
telefon och chat, mail i ett virtuellt möte.  
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Europeiska anslagsgivare beslutade att målgruppen skulle vara personer 
som antingen har någon form av problem eller riskerade att få problem. Det 
förefaller som om det framförallt var problem med arbetslivet som priorite-
rades, möjligen integration i (lokal)samhället. Dessutom angavs att det ock-
så fanns grupper som var särskilt svåra att nå. I EU:s direktiv och blanketter 
fanns vissa målgrupper angivna som särskilt angelägna. Dessa var: 
 

Persons living in rural or disadvantaged areas; Young adults (15-25 age range) 
at risk of social marginalisation; Local community groups; Economically or so-
cially disadvantaged groups, unemployed persons, persons in prison; Mi-
grants/travellers/ethnic or other minorities; Senior citizens; Disabled persons; 
Women; Others – som då skall anges 

 
Studerande som omfattades direkt eller indirekt av EU-projekten hade of-
tast tillhört någon av dessa målgrupper. Att döma av formuleringar i natio-
nella (svenska) redovisningar av EU-projekten var det svenska studerande 
med funktionshinder, kvinnor och/eller personer med utländsk härkomst 
som oftast deltog i resorna.  

Det visade sig dock att de prioriterade målgrupperna inte alltid var in-
tresserad av att delta i EU-projekten. Vid flera tillfällen återkom kommen-
tarer i EU-projektredovisningarna om hur personal konstaterade att rekryte-
ringen internt av studerande inte fungerat. Det angavs olika skäl till detta, 
men ett skäl, som formulerades återkommande av den svenska personalen 
var att de studerande inte fann anledning att medverka. Den svenska perso-
nalen fick revidera sitt sätt att tänka och arbeta för att kunna hantera denna 
situation. Det föreföll inte alltid som att det var brist på information utan 
snarare brist på motivation hos de studerande för att medverka. 

En begränsning i inkluderingen var att det inte var ”alla” som kunde del-
ta i besök i olika länder. Av redovisningarna från projektledarna framgick 
att det var ett begränsat antal som beviljades medel för resa av personal och 
studerande295. Deltagande begränsades förstås inte till dem som reste och i 
flera av projekten har studerande engagerats som sedan inte deltog i resan-
de. 

                                              
295 Detta, menar jag, borde försvåra för folkhögskola och studieförbund som ofta använ-

der grupper i storleksordningen cirka sju-tjugo personer (studiecirkel respektive grupp 
på folkhögskola) av studerande som utgångspunkt för sin verksamhet. Det har inte fun-
nit någon omfattande kritik i redovisningarna angående denna begränsning. Möjligen 
har den kritiken framförts på annat sätt. Under den nya programperiod som inleds 2007 
kommer reglerna för resande att ändras och ett större antal studerande kommer att kun-
na beviljas medel 
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Min läsning av redovisningarna visar att dessa EU-projekt inte var till-
gängliga för alla medborgare. Det fanns ingen allmän information att alla 
som ville kunde delta. Det visade sig också att det finns vissa prioriterade 
målgrupper bland de studerande. De svenska studerande som medverkade 
tillhörde först och främst dessa prioriterade målgrupper. Personal och stu-
derande som deltog använde sig av en fysisk offentlighet när de träffades i 
de olika länderna. Denna fysiska offentlighet kunde utgöras dels av vuxen-
utbildningsorganisationens lokaler, men också olika rum i lokalsamhället. 
Det lokala rummet blev synliggjort. Personal och studerande kommunice-
rade också per telefon, brev och via chat, mail. Den offentlighet som an-
vändes var därmed en fysisk och en virtuell offentlighet. Offentligheten var 
dock avgränsad till en särskild social grupp, trots sin offentliga karaktär. 
Inkluderingen var begränsad. Offentligheten kan även uppfattas som fysiskt 
geografiskt lokal, men virtuellt europeisk. 

 

6:5:2 Träna för offentlighet 
Inom EU-projekten organiserades olika tillfällen för lärande. Utveckling av 
metoder för lärande angavs som syfte i ett antal projekt (angavs av 15 av 21 
projektägare). Bland EU-projekten fanns två ämnesområden som jag menar 
kan betraktas som särskilda exempel på träning inför och i offentlighet. Det 
ena ämnesområdet var kunnighet i språk (anges av 6 av 21 projektägare), 
det andra ämnesområdet var kunnighet i informations- och kommunika-
tionsteknik, IKT (anges av 9 av 21 projektägare).  

I de redovisade EU-projekten användes en rad metoder för att innehållet 
skulle förmedlas, upptäckas eller skapas. De flesta projektägare beskrev att 
personalen ville arbeta med utveckling av metod. När metod beskrevs åter-
kommer ofta två olika formuleringar. I ena fallet användes metod för att 
förbättra lärande rent allmänt, i andra fallet användes metoden mer specifi-
cerat till något visst innehåll till exempel språk.  

Ett exempel på metod allmänt är EU-projektet No Barriers296. EU-
projektets svenska parter är Marieborgs folkhögskola och Trollhättans folk-
högskola297. Syftet med projektet är att finna metoder för att studerande 

                                              
296 Internationella programkontoret, Marieborgs folkhögskola, No Barriers, dnr 1183-

2004, 2305-2005 och Trollhättans folkhögskola, No Barriers, dnr 1379-2004, 2200-
2005 

297 Marieborgs folkhögskola och Trollhättans folkhögskola samverkar med University of 
Wales Institute Cardiff i England, Volkshochschule Löbau i Tyskland, Kreisvolkshoch-
schule Friesland i Tyskland, Richard Attenborough Centre, University of Leicester i 
Storbritannien, Centre for Culture and Tourism of Baranya County i Ungern, Adult 
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från underrepresenterade grupper skall komma över lärandebarriärer. Inom 
EU-projektet utformades en enkät till studerande. Resultatet på enkäten vi-
sade vilka inlärningshinder som fanns bland studerande i de olika länderna. 
Utifrån svaren på enkäten reviderades utbildningsplanering och testades. 

Diskussionerna inom EU-projektet handlade bland annat om rekrytering 
och metoder för hur undervisningen skulle kunna organiseras och särskilt 
om inlärningsbarriärer. Inom EU-projektets ram genomförde de svenska 
studerande temastudier om Spanien och började träna spanska. I kommen-
tar anges att de studerande vidgade sina vyer och fick inblick i hur vuxen-
studerande har det i olika delar av EU. De studerande fick därmed möjlig-
het att få se vilka problem som var gemensamma och vad som var problem 
relativt andra studerande. Personalen lärde sig om olika länders utbild-
ningssystem. I detta EU-projekt visade sig lokalsamhället bli en viktig part. 
När de studerande gjorde studiebesök i lokalsamhället och samlade infor-
mation om detta fick de också beskriva EU-projektet för lokalsamhällets 
representanter. 

Ett andra exempel är EU-projektet Juvenile Drop outs298. Svensk part är 
Folkuniversitetet Kristianstad299. En jämförelse skall ske mellan länderna 
av antal ungdomar som blir drop out i olika avseenden. Resultatet av jäm-
förelsen skall sammanställas. Personalen skall utbyta erfarenheter av redan 
existerande program och utveckla idéer för adekvata program. Personalen 
vill förbättra sin förmåga att utbildningsplanera för denna målgrupp.  

Det var flera projektägare som angav personer med funktionshinder som 
målgrupp. En del av arbetet inom EU-projektet blev då att utarbeta metod 
för målgruppen. Ett annat sätt att arbeta var att finna metoder som passade 
både personer med och utan funktionshinder.  

Som exempel på det förstnämnda perspektivet kan EU-projektet Hand-
bok i god praktik för fortbildning av instruktörer i skidåkning och ridning, 
för CP-skadade ungdomar300 ges. Svensk part är Folkuniversitetet Söder-

                                                                                                                            
Education Centre Aljibe i Spanien och Adult Education Centre Grandja-Delicias i Spa-
nien 

298 Internationella programkontoret, Folkuniversitetet Kristianstad, Juvenile Drop Outs, 
dnr 2505-2005 

299 Folkuniversitetet Kristianstad samverkade med Business Coaching Partners GMBH i 
Österrike, Olympic Educational and Development Association i Grekland, IES Alcarria 
Baja i Spanien, TEKSAV-Tekniker Egitim, Kültür, Saglik Vakfi i Turkiet, Daugavpils 
Izglitibas parvalde i Lettland, FRG Timisoara Fundatia Romano Germana Timisoara i 
Rumänien 

300 Internationella programkontoret, Folkuniversitetet i Södertälje Södermanland, Hand-
bok i god praktik för fortbildning av instruktörer i skidåkning och ridning, för CP-
skadade ungdomar, dnr 2584-2005 
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tälje Södermanland301. Målet är att förbättra livskvaliteten för ungdomar 
som har allvarliga motoriska störningar till följd av CP-skada. Både skid-
åkning och ridning påverkar de studerandes fysiska färdigheter, självstän-
dighet och sociala integration.  

Som exempel på det sistnämnda perspektivet kan EU-projektet Equal 
Visions302 ges. Svensk part är Kvinnofolkhögskolan303. Målet är att studera 
och utveckla metoder för vuxenutbildning för synskadade kvinnor, särskilt 
fokus skall vara på att utveckla utbildning där både synskadade och seende 
deltar. EU-projektet innebär också erfarenhetsutbyte om kvinnors situation 
i Europa och träning av språkkunskaper. Genom deltagande tränas kvin-
norna att bli aktiva medborgare och förbättra sin situation.  

De målgrupper som prioriterades inom EU-projekten har ibland svårt att 
få tillgång till lärandesituationer. Denna svårighet var dock inte framträ-
dande i texterna när ansökan till EU-projekten gjordes eller redovisas. Istäl-
let var det en annan fråga som ställdes av ett antal projektägare, nämligen 
huruvida de studerande var motiverade. Flera projektägare önskade att ut-
veckla metoder för att motivera studerande.  

Medborgaren förväntas ha eller tillägna sig motivation för lärande. Detta 
”räcker” dock inte. På 2000-talet förväntas medborgaren vara motiverad för 
livslångt lärande. De flesta projektägare har angett som aspekt att de stude-
rande skulle få eller ha en positiv attityd till livslångt lärande. Inte sällan 
önskade projektägarna finna en metod för att denna attityd skulle skapas 
eller upprätthållas. 

Ett exempel på EU-projekt som arbetade med metod för motivation för 
livslångt lärande var Empower Life304. Svensk part var Vara folkhögsko-
la305. I EU-projektet arbetade deltagarna med att finna metoder för att stär-
ka livslångt lärande med utgångspunkt från hållbar utveckling och ömsesi-
dig solidaritet. Målgruppen var så kallade utsatta människor. Personalen 

                                              
301 Folkuniversitetet Södertälje Södermanland samverkar med Association Esclat i Spa-

nien, Groupement Infirmes Moterus Cerebraux, GIMC i Frankrike, Associazione Vi-
valda i Italien, CP Association of Slovenia, SONCEK i Slovenien 

302 Internationella programkontoret, Kvinnofolkhögskolan, Equal Visions dnr 2492-2005 
303 Kvinnofolkhögskolan samverkar med Zentrum Integriert Studieren, (Integrated Stu-

dy) Graz University i Österrike, I RI FO R Sezione Provinciale di Firenze (Institution 
for Research, training and rehabilitation) i Italien och the Association of the Blind and 
Partially Sighted of Ljubljana i Slovenien 

304 Internationella programkontoret, Vara folkhögskola, Empower Life, dnr 1438-2003, 
1728-2004 

305 Vara folkhögskola samverkade med Båring Höjskole (folkhögskola) i Danmark, Ro-
manian-Danish Association Gomoso – Centre for Rural Development i Rumänien, 
Question of Balance-Educational and Youth Insertion i Portugal och Rite Folk High 
School i Lettland 
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utbytte erfarenheter i fråga om hur organisationerna skulle kunna skapa 
möjlighet för marginaliserade grupper att lära på egna villkor. Dessutom 
diskuterade personalen vilka värderingar som finns i den pedagogik som 
används för att stödja marginaliserade personer att bli aktiva medborgare.  

Personalen önskade bygga en plattform för gemensamma värden, idéer 
och praktiker baserad på tillgång till livslångt lärande genom vuxenutbild-
ning. De uppfattade också att hållbar utveckling var en europeisk dimen-
sion som de ville fördjupa. Ett mål var att de studerande skulle bli aktiva 
medlemmar i hållbarutveckling genom att tränas till organisering i intresse-
grupper via samverkan med lokala, regionala yrkesföreningar. Under möte-
na visade det sig att det fanns skillnader mellan kompetenser och livsutma-
ningar beroende på exempelvis bostadsorten för de studerande. Det visade 
sig också att det behövdes förnyelse av metoder för medverkan.  

Ett annat exempel var projektet Get together – learn together306. Dals-
lands folkhögskola var svensk part307. Inom EU-projektet arbetade perso-
nalen med att utveckla flexibel utlärning och inlärning för att stödja livs-
långt lärande. Syftet var att motivera personer med lägre utbildning att fort-
sätta livslångt lärande för att få kompetens att behålla eller få arbete.  

Olika träffar genomfördes för att utmynna i träffar där personal och stu-
derande presenterade sina respektive lokalsamhällen och diskuterade policy 
och historia i Europa. Olika länder visade metoder som fungerat väl såsom 
när de svenska studerande berättade om en modell kallad LifeLine som in-
nehåller re-integrering via gruppaktiviteter i friluftsliv och när personal från 
Tyskland berättade om och genomförde kreativ skrivning där lokalsamhälle 
kunde vara tema (vilket krävde kontakter med, och studier av, lokalsamhäl-
le). Ett resultat blev att de svenska studerande ville fortsätta att studera 
Tyskland som tema och lära sig tyska. 

Ett tredje exempel är projektet Idrott och utbildning308. Svensk part är 
Eslövs folkhögskola309. I EU-projektet skall de studerande arbeta med att 
erbjuda idrottsledare och ungdomsledare i Europeiska länder tillfälle att få 

                                              
306 Internationella programkontoret, Dalslands folkhögskola, Get together – learn to-

gether, dnr 1378-2004 
307 Dalslands folkhögskola samverkade med Centre for Flexible Adult Education i Dan-

mark, Association of Adults Education Institutes of Mecklenburg-Vorpommern i 
Tyskland, The Association of Young Entrepreneurs in Aragon i Spanien, Association 
for Lifelong Learning – Open and Distance Learning Center i Rumänien och Associa-
tion for Development and Reform i Bulgarien 

308 Internationella programkontoret, Eslövs folkhögskola, Idrott och lärande, dnr 1670-
2004, 2303-2005 

309 Eslövs folkhögskola samverkar med Garantiföreningen för Norrvalla idrottsinstitut i 
Finland, Ogre Sport Centre i Lettland, Football Academy of Southampton Football 
Club i England 
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utbildning, kunskap och kontaktytor i ett europeiskt perspektiv. Perspekti-
vet inom EU-projektet är genom utövande av idrott får individer möjlighet 
till livslångt lärande. Resultat vid redovisningstillfället var att personal och 
studerande träffats, utbytt erfarenheter och utökat sitt sociala nätverk.  

I några projekt beskrevs ämnesområdena språk och IKT som särskilt an-
gelägna. Språk får en särställning, menar jag, eftersom personal och stude-
rande har tränat sina språkfärdigheter även om det inte alltid har funnits 
markering att EU-projektet omfattat språk som ämnesområde. Språkträ-
ningen bedöms exempelvis i de svenska nationella redovisningarna. Bland 
avslutade eller påbörjade projekt markerade flertalet svenska projektägare 
att både personal (anges av 15 projektägare) och studerande (anges av 11 
projektägare) fått ökat trygghet i att använda ett annat språk.  

Ett antal projektägare (anges av 6 av 21 projektägare) angav att de hade 
språk som särskilt ämnesområde. Ett exempel är EU-projektet Method, Ex-
perience Exchanging Teachers310MEET. Svensk part är Trollhättans folk-
högskola311. Målet är att utveckla vuxen utbildningspedagogik för språkun-
dervisning, fokuserad på kommunikationsfärdigheter. Inom EU-projektet 
skall lärare förbereda sig för att undervisa studerande i kommunikationsfär-
dighet i ett annat land. Lärarna ska be de egna studerande att hjälpa dem att 
förbereda information om det egna landet. Det besökta landets studerande 
får förbereda frågor om det besökande landet. Därefter genomförs ett utbyte 
där studerande får möta en studerande från ett annat land. Efter lektionerna 
skall diskussion genomföras med den ordinarie läraren och med de stude-
rande i länderna. De besökta gör utvärdering av vad som fungerade bra, 
mindre bra och formulerar varför. Fokus skall vara på inlärningsprocessen. 
Resultatet av utvärderingen lämnas till den som besöker. De sammanställda 
utvärderingarna diskuteras sedan på gemensam träff mellan parterna. 

Ett annat exempel är EU-projektet Coming together through European 
language learning312. Svensk part är Ädelfors folkhögskola313. I EU-pro- 
 

                                              
310 Internationella programkontoret, Trollhättans folkhögskola, Method, Experience Ex-

changing Teachers, dnr 1149-2004, 2201-2005 
311 Trollhättans folkhögskola samverkar med Danderyds gymnasium och vuxenutbild-

ning i Sverige, Alto Gallego, Adult and Community Education Centre i Spanien, Mik-
rovill & Mackenzie KKT i Ungern, Institut für Weiterbildung Kelmis i Belgien och 
Centre Adult Education i Belgien 

312 Internationella programkontoret, Ädelfors folkhögskola, Coming together through 
European language learning, dnr 1669-2004, 2484-2005 

313 Ädelfors folkhögskola samverkar med Ronda official language school i Spanien, 
Methodological Circle i Litauen, Regional Educational Centre Deltion College, unit 
Education i Nederländerna, Education Centre for Adult People Pozuelo i Spanien och 
Volkshochschule Oldenburg i Tyskland. 
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jektet skall personalen arbeta med att öka motivationen bland äldre invåna-
re i EU att lära sig främmande språk och uppmuntra interkulturell kommu-
nikation genom att använda ett vanligt främmande språk.  

Först genomfördes en enkät för att undersöka intresset hos äldre stude-
rande. I enkäten ställdes frågor om intresse för att kommunicera i främ-
mande språk och om kunskap om europeiska länder. På grundval av enkä-
ten genomfördes utbildningsplanering. Diskussioner skulle främst ske över 
Internet. Resultatet visade att de studerande fick svårigheter att genomföra 
presentationer med hjälp av IKT. Det stod klart att IKT kompetensen be-
hövde utvecklas. Som ett led i denna utveckling inköptes digitalkamera och 
de studerande lärde sig tekniken att ta, och framförallt spara, korten för vi-
dare användning. Svårigheter med IKT hindrade inte att de studerande ut-
vecklat sin språkfärdighet. I kommentar angavs att den genuina kommuni-
kationssituationen troligen bidragit till utvecklingen av språkfärdigheterna. 
Samtalen var visserligen arrangerade, men de studerande samtalade med 
någon som var genuint intresserad. Inom EU-projektet visade det sig att de 
studerande fick ett ökat politiskt intresse. Den lokala ortens historia blev 
intressant för dem när orten skulle presenteras i ett europeiskt sammanhang.  

Ett annat exempel är EU-projektet Language through Culture314. Svensk 
part är Eslövs folkhögskola315. EU-projektets mål är att öka motivationen 
för språkinlärning genom internationella kontakter och stödja interkulturell 
förståelse. De studerande skall öka sin medvetenhet om nationella och regi-
onala skillnader i kultur. Inom EU-projektet skall en enkät formuleras till 
de studerande. De studerande förväntas producera affischer, kommunicera 
med studerande i andra länder och besöka andra länder.  

Eftersom parterna i samtliga EU-projekt fanns i olika länder blev IKT 
mer eller mindre automatiskt en del av EU-projekten. EU-projekten fick 
alltså karaktär av distansutbildning. Ett EU-projekt har satsat på att förbe-
reda för distansutbildning genom ”digital läskunnighet”, European Citizens 
Access to Digital Literacy316. Svensk part var Folkuniversitetet Syd317. Må-

                                              
314 Internationella programkontoret, Eslövs folkhögskola, Language through Culture, 

dnr 2498-2005 
315 Eslövs folkhögskola samverkar med CFPPA Yvetot i Frankrike, Adult Education 

Centres of Pafos i Cypern, Swallow school of English i Tjeckien, Mestsky urad Sabi-
nov i Slovakien, EOI Aviles i Spanien, Blackpool and the Fylde College i Storbritanni-
en, Seaton Valley Communication Education Centre i Storbritannien och I A H Interna-
tional Apostolsk Højskole i Danmark. 

316 Internationella programkontoret, Folkuniversitetet Syd, European Citizens Access to 
Digital Literacy, dnr 1478-2001, 1466-2002 

317 Folkuniversitetet Syd samverkade med AISTEDA University Foundation i Rumäni-
en, ATRIUM Research & Innovatie BV i Nederländerna och Odense Tekniske Skole i 
Danmark, Vocational Training Center Eurotraining i Grekland 
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let var att utveckla en praxis för organisationer som erbjuder grundläggande 
IKT-kurser för vuxna. Denna praxis skulle bli ett första steg för att göra 
kurserna jämförbara.  

Inom EU-projektet ingick att diskutera validering och testning. Inom dis-
kussionerna hade personalen som deltog beslutat att ändra formulering från 
att ställa frågor av typen vad vet jag till vad kan jag inom IKT. Träffarna 
innehöll också diskussion om nya metoder för undervisning och studier av 
IKT-färdigheter. Under diskussionerna fick de också information om 
ECDL-testning i de respektive länderna. Det system som användes i Sveri-
ge, ECDL, också kallat datakörkortstesten, hade fördelen att inte vara så 
kostsamt. Personalen som deltog kom dock fram till att de i framtiden öns-
kade ha test som var portfolioliknande. De noterade att olika aktörer krävde 
ständig uppgraderad certifiering och hänvisade till skriften eEurope 2005 
Action Plan318 med eGovernment, eHealth och eLearning vilket kräver di-
tigal literacy. Arbetsgivare, arbetstagare och medborgaren ställer i sina re-
spektive roller, och för att kunna genomföra sina roller, krav på ökad IKT-
färdighet. 

I flera av EU-projekten skulle parterna utbildningsplanera och genomfö-
ra en gemensam kurs. Som exempel kan projektet A Hanseatic League of 
Learning319 ges. Den svenska parten var Malmö folkhögskola320. Via EU-
projektet skulle ett internationellt nätverk för inlärning skapas med hjälp av 
e-verktyg för vuxenutbildningsorganisationer i Östersjöområdet. De kom-
mande studerande skulle utöka sin mediakompetens eftersom samtiden krä-
ver kompetens i virtuell internationell kommunikation.  

Under EU-projektet utvecklades successivt en gemensam kurs. De olika 
länderna tog hand om olika moment i den gemensamma kursen. Kursen 
genomfördes via fem videokonferenser mellan länderna och fick namnet 
European Diversity and Identity. Under flera steg utvärderades förslag till 
innehåll i kursen. Inom EU-projektet diskuterades fördelar och nackdelar 
med gemensamma satsningar. De enades om att diskutera samverkan mel-
lan organisationerna först och utbildningsplanera innan de utökade antalet 
deltagare. Under projekttiden insåg personalen att det var svårare än de trott 
att rekrytera studerande på grund av olikheter i ländernas utbildningssy-
stem. Det gjorde att personalen fick använda mer tid än beräknat att moti-

                                              
318 Europeiska kommissionen, The eLearning Action Plan, 2001b 
319 Internationella programkontoret, Malmö folkhögskola, A Hanseatic League of Lear-

ning, dnr 1258-2003, 1699-2004, 2509-2005 
320 Malmö folkhögskola samverkar med Hamburg Folk High School i Tyskland, Kroge-

rup Höjskole i Danmark, Liepaja Academy of Pedagogy, Regional Distance Education 
Centre i Lettland, Vanajavesi Adult Education Centre i Finland, Vilnius Adult Educa-
tional Centre i Litauen och West Pomeranian Education Centre i Polen 
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vera studerande. För att hantera situationen skiftade personalen perspektiv 
från inriktning på samverkan mellan personal som utbildningsplanerade till 
samverkan mellan lärare och studerande. När personalen bytte perspektiv 
fick inte de studerande ett färdigt studiematerial, vilket visade sig var en 
fördel för då kunde de vara mer aktiva. De studerande ansvarade exempel-
vis för videokonferenser. Ett resultat av EU-projektet blev att personalen 
såg att innehållet behövde vara drivet av de studerandes intresse för att de 
skall kunna rekryteras.  

De utvalda exemplen på redovisningar visade att personalen fick möjlig-
het att utveckla metoder för livslångt lärande och för ämnesområden såsom 
språk och IKT. En medborgares livslånga lärande kan ses som en förutsätt-
ning för att orientera sig i ett samhälle som förändrar sig i allt snabbare takt. 
När livslångt lärande finns som prioriterad aspekt i EU-projekt menar jag 
att det kan ses ur två aspekter. Dels bekräftas ett privat livslångt självläran-
de som omformuleras till icke formell och formell utbildning, dels avsätts 
medel för att stödja studerande efter grundläggande formell utbildning. Det 
är dock inte givet att innehållet i lärandet kan vara vilket ämne som helst. 
De ämnesområden som jag lyft fram här, som jag menar särskilt tränar 
medborgaren för offentlighet, är språk och IKT. Båda ämnesområdena bi-
drar till att medborgaren skall kunna kommunicera och agera som EU-
medborgare. Den offentlighet som både personal och de studerande tränat 
för förefaller framför allt vara en lokal offentlighet, i Sverige, eller något 
annat europeiskt land. I denna offentlighet är det lokalsamhället och, eller 
en avgränsad socio-ekonomisk grupp som studerande tränar sig att presen-
tera och kommunicera med. 

 

6:5:3 Gemensamma frågor i offentlighet 
Att en individ har tillgång till en offentlighet och kan kommunicera betyder 
inte att personen skiftar perspektiv från ett privat, individuellt till en offent-
lighet, ett kollektiv. En individ skulle kunna framträda i offentlighet och 
argumentera för ett privat familjeintresse. 

I några av EU-projekten fanns dock aktiviteter som jag menar är inrikta-
de på att samlas kring en gemensamhet. Denna gemensamhet fanns dels 
bland sociala grupper, dels bland organisationer. Gemensamhetsaktiviteter 
söktes både på grupp- och organisationsnivå. Inom EU-projekten kunde 
exempel på gemensamhet ses när deltagarna behandlade ämnesområdena 
europeiska länder (anges av 13 av 21 projektägare), interkulturella frågor 
(anges av 14 av 21 projektägare) och aktivt medborgarskap (anges av 11 av 
21 projektägare). Dessutom kunde gemensamhet spåras när vuxenutbildar-
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organisationerna arbetade med att organisera sig kring exempelvis mark-
nadsföring. 

Samtliga EU-projekt omfattade att deltagarna fick information om re-
spektive parts historia och kultur. Hur personal och de studerande lärde sig 
varierade beroende på om det varit de ordinarie studerande som var mål-
grupp eller personal i vuxenutbildningsorganisation. I flera EU-projekt fick 
de studerande först redogöra för fakta om sig själva och därefter sitt lokal-
samhälle. Dessa fakta utgjorde sedan grund när kontakter togs mellan de 
studerande. Efter presentationen genomfördes ibland, men inte alltid, jäm-
förelser mellan länderna. På likartat sätt arbetade personal från vuxenut-
bildningsorganisationer. Det första innehållet var den egna organisationen, 
därefter lärde sig personalen genom att jämföra med de andra ländernas 
organisation. Både på individ- och organisationsnivå fanns sedan möjlighet 
att jämföra på nationell och europeisk nivå. Individen eller den egna orga-
nisationen blev utgångspunkten för att samla fakta och utgjorde också i ett 
första steg själva innehållet. Studerande och personal inom organisationer-
na fick lära sig först om sig själva för att sedan lära sig om andra (studeran-
de och organisationer). De utvecklade därmed en självbild på individ- och 
lokalsamhällesnivå. 

Som exempel nämner jag EU-projektet Vägar från exkludering till in-
kludering som en aktiv europeisk medborgare321. Svensk part är Marie-
borgs folkhögskola322. Syftet är att hjälpa grupper som hotas av marginali-
sering från exkludering till inklusion i samhället som aktiva europeiska 
medborgare. Inom EU-projektet skall marginaliserade grupper göra studie-
besök i lokalsamhället och visa sina styrkor exempelvis genom utställning-
ar och i möten. Målet är att stärka självförtroendet hos socialt exkluderade 
grupper och fostra till integration genom interaktion med andra sociala 
grupper och ge stöd till aktivt socialt liv genom att bryta ner sociala barriä-
rer. Grupper som är socialt exkluderade skall utbyta erfarenheter, undersö-
ka, beskriva och få bort fördomar om varandra. De studerandes behov skall 
vara utgångspunkt.  

Resultaten vid redovisningstillfället visade att det tog längre tid än be-
räknat att rekrytera studerande. De studerande hade svårigheter med att tala 
engelska vilket ledde till att språkträning infördes (i flera EU-projekt har 
personal och studerande fått språkträning). De studerande skrev så kallad 
                                              
321 Internationella programkontoret, Marieborgs folkhögskola, Vägar från exkludering 

till inkludering som en aktiv europeisk medborgare, dnr 1657-2004, 2098-2005 
322 Marieborgs folkhögskola samverkar med The Independent Information Association, 

Member of Network for Adult Education i Danmark, Association for the Development 
and Emancipation of Muslims, ADEM i Belgien, Workers Educational Association, 
WEA i Finland och Educational Association “Integration” i Polen 
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”life story”. Med hjälp av dessa life stories och direkta träffar utbytte de 
erfarenheter. Det visade sig att de studerande ofta hade liknande problem 
trots olikheter i exempelvis ländernas välfärdssystem. Under projektets 
andra år skall fokus skifta från enskilda life stories till beskrivning av lokal-
samhället.  

När projektägarna klargjorde EU-projektens ämnesområde markerade 
flertalet att de arbetat med Active Citizenship. I ett antal redovisningar 
fanns också formuleringar som beskrev att EU-projektets innehåll skulle 
stödja Active Citizenship. Däremot fann jag inte någon definition i de åter-
lästa dokumenten av vad som avses med Active Citizenship.  

Jag kommer att ge tre exempel på EU-projekt där jag menar att projek-
tens innehåll och syfte åskådliggör tre olika sätt att förhålla sig till medbor-
garen som ämnesinnehåll. Det första EU-projektet skulle kunna beskrivas 
som organisationer som ställföreträdande medborgare, det andra EU-
projektet skulle kunna beskrivas som medborgare och medlem och det tred-
je EU-projektet skulle kunna beskrivas som medborgare som drivs fram av 
EU-projektet.  

Det första EU-projektet är Develop323. Svenska parter var Arbetarnas 
bildningsförbund, ABF i Gävleborg, ABF Smedjebacken och Brunnsviks 
folkhögskola samt ABF i Gävleborg324. Genom att partnerna lärde av var-
andra skulle utbildningsmetoder utvecklas. Deltagarna skulle skapa nya 
strategier för att attrahera och motivera människor för sociala och politiska 
frågor. De önskade också att stödja demokrati i Europa genom att utveckla 
aktivt medborgarskap och att förstå olika sorters socialt partnerskap. De 
önskade identifiera och utveckla utbildningsmetod lämplig för ett aktivt 
europeiskt medborgarskap, socialt partnerskap och europeisk socialpolicy. 

Under träffarna kompletterades diskussionerna om aktivt medborgarskap 
med diskussioner om politiska partier och fackföreningars betydelse. Ett 
tema var hur socialt partnerskap kunde betraktas ur fackföreningens syn-
vinkel, från arbetsgivarens synvinkel och från statens synvinkel. Ett annat 
tema var europeiskt socialperspektiv. Ett tredje tema var diskussioner om 
vilken kompetens personer behöver för olika roller såsom att agera som 
medborgare i en politisk organisation. Bland annat lyftes mediakompetens 
fram. Under träffarna användes bland annat en modell för att kontakta all-
mänhet i offentlighet. Modellen innebar att presenningar lades ut på en trot-

                                              
323 Internationella programkontoret, ABF i Gävleborg (ABF Smedjebacken, Brunnsviks 

folkhögskola), Develop, dnr 1241-2001, 1472-2002 
324 ABF Smedjebacken och Brunnsviks folkhögskola samverkade med Services Industri-

al Professional Technical Union i Irland och Bildungs- und Tagungszentrum HVHS 
Springe e. V i Tyskland  
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toar. På presenningen skrevs påståenden som de förbipasserande kunde 
diskutera. Diskussionen kunde ske muntligt, men de som stannade upp 
kunde också skriva dit egna påståenden, frågor och kommentarer.  

Som ett andra exempel kan Women and Power325 ges. Svenska parter 
var Kvinnofolkhögskolan, Studieförbundet Vuxenskolan 
Tjörn/Stenungsund och Synskadades Riksförbund (SRF) Göteborg326.  

Diskussioner inom EU-projektetet skulle leda till att öka kvinnors kun-
skap om kvinnors förhållanden i Europa. Deltagarna önskade att skapa mer 
effektiva redskap för kvinnors deltagande i social förändring, bättre under-
visning/lärandemetoder i kurser för kvinnor och bättre färdigheter i infor-
mationsteknik, IKT. Bland förväntade resultat angavs att kvinnorna skulle 
bli aktiva medborgare i sitt eget land och i det framtida EU. Bland delta-
garna skulle kontakter upprättas inom kvinnokommittén inom European 
Blind Union.  

På individnivå användes metoden att berätta livshistorier för varandra för 
att lära känna de olika ländernas kultur. På organisationsnivå fanns folk-
högskola och studieförbund, men det fanns också representanter från intres-
seorganisation för synskadade. Det innebar att de kunde diskutera och pre-
sentera olika perspektiv på utbildningsverksamhet och lobbying. Personal 
och studerande undersökte kvinnors levnadsvillkor, politiskt arbete och 
lobbymetoder. De utbytte erfarenheter om vilka metoder som fungerat och 
inte fungerat, dessutom om vilka steg som behövs i en lobbyprocess. 

Som ett led i att studera lobbyarbete innehöll studiebesöken i de olika 
länderna utvalda verksamheter där lobbying förekommit. I Sverige, Polen, 
Skottland, Österrike och Italien fick personal och studerande lära sig hur 
olika individer lobbat för ett eget bättre vardagsliv respektive individers 
och gruppers lobbying för exempelvis lagstiftning och lagars efterlevnad, 
kulturverksamhet, studiecirkelverksamhet, fria aborter, utbildning inför 
blivande politiska uppdrag och att kvinnor skall bli synliga i statistik. Det 
genomfördes också diskussioner med beslutsfattare och lobbyister på 
gruppnivå som berättade om arbete med självmedvetenhet och aktivt med-
borgarskap. Deltagarna träffade också lobbyister inom European Women´s 
Lobby och Women´s International Lobby for Peace and Freedom.  

                                              
325 Internationella programkontoret, Kvinnofolkhögskolan, Women and Power, dnr 924-

2002, dnr 989-2003 och Studieförbundet Vuxenskolan Tjörn/Stenungsund, dnr 1470-
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Under diskussioner föreslogs att EU-projektarbetet skulle fokusera på 
jämlikhet och bäst praxis för lobbying. Inom EU-projektet skall en 
broschyr utformas som skall innehålla goda exempel på vuxenutbildning 
för synskadade. I broschyren skall skämtteckningar ingå. När diskussioner 
fördes om olika skämttidningar visade det sig att skämtteckningar var hårt 
knutna till samhällelig kontext. Det ledde till ett beslut att varje land fick 
välja två teckningar.  

Sammanfattningsvis diskuterades individuella och organisatoriska pro-
blem i vardagen i projektet. I de berättelser och presentationer som gjordes 
framgick att individer som medlemmar och medborgare samt organisatio-
ner dels behöver flytta fram sina positioner för sig själva, dels fundera över 
vilka gemensamma intressen som finns som kan innebära att det är bättre 
att handla tillsammans. Inom EU-projektet fick personal och studerande 
medverka i olika sorters offentligheter. Dessa fysiska offentligheter fanns 
på lokalnivå, men diskussionerna rörde lokal och nationell där det europe-
iska perspektivet framför allt belystes när personal och studerande jämförde 
olika länders politik och olika strategi i lobbying.  

Ett tredje EU-projekt hade inte aktivt medborgarskap som ämnesinnehåll 
från början. Istället drevs detta ämnesinnehåll fram av situationer som upp-
stod inom projektet. Exemplet är projektet Learners on Board327. Karlsko-
ga folkhögskola var svensk part328. Inom projektet skulle metoder utveck-
las så att personer som har flerfaktoriella svårigheter engageras i lärande. 
Studierna skulle leda till att personerna skulle bli anställningsbara. Personal 
och studerande skulle både presentera och studera olika organisationer och 
former för vuxenutbildning. Med hjälp av projektet skulle också personal 
och studerande lära sig om olika europeiska kulturer. Personalen skulle se-
dan informera lokala politiker och tjänstemän om gruppen och hur de ut-
vecklat sitt kunnande inom IKT.  

Första och andra året omfattade besök där personalen utbytte erfarenhe-
ter, det tredje året skulle omfatta att även studerande skulle resa. De stude-
rande genomförde studier om arbetsliv, arbetslöshet och utbildning i re-
spektive land. Därefter jämfördes resultaten mellan länderna. Under projek-
tets genomförande fick personalen erfarenheter som medförde att projektet 
fick en förändrad inriktning. Inom projektet fick både personal och stude-
rande erfara skillnader i kostnadsläge och tillgång till resurser på individ 
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en, Grassalkovich Müvelödesi Köspont i Ungern och Stadt Offenbach am Main i Tysk-
land 
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och nationell nivå. Personalen kunde notera att när de studerande medver-
kade behövdes ibland särskild utrustning för studerande som inte var resva-
na. Även de sociala arrangemangen blev kostsamma för studerande som 
hade låg inkomst. Detta ledde till att de studerande blev mer intresserade av 
levnadsvillkor, särskilt när det gällde utbildning, i de olika länderna. Kost-
naderna var särskilt intressanta. När de studerande diskuterade levnadsvill-
koren menade personalen att de hade orealistiska uppfattningar och beslöt 
att lägga till ett nytt ämnesområde, Aktivt medborgarskap.  

Under resorna och seminarierna visade det sig att de studerande hade 
kunskaper som personalen inte känt till. De hade oanade kommunikations-
färdigheter och intresse för kultur och språkinlärning. I en kommentar an-
ges att om personal och studerande skall lära sig om kultur behövs sidoak-
tiviteter inkluderas såsom museer, pubar, fritidsgårdar. De studerande fick 
ökad självkänsla och ökat självförtroende genom att klara av resande och 
kommunikation med andra studerande och personal. Successivt drog sig 
personalen åt sidan i projektet och de studerande fick vara i centrum. I en 
kommentar menade personalen att de studerandes positiva uppfattningar i 
utvärdering av projektet kan ha berott på att de studerandes uppfattningar 
var utgångspunkt för diskussionerna, inte personalens uppfattningar. Perso-
nalen hade också uppmärksammat behovet av att förstå olika inlärningssti-
lar.  

Även på organisationsnivå fördes diskussioner om vilka gemensamma 
handlingar som skulle kunna genomföras. Inom ett projekt blev resultatet 
att gemensam satsning skulle göra för att stödja status för konstnärlig ut-
bildning/hantverksutbildning/yrkesutbildning, inom ett annat arbetade del-
tagarna med att koordinera vuxenstuderandevecka i Europa och i ett tredje 
att samverka kring marknadsföring. 

Ett EU-projekt är projektet NEXUS329. Svensk part var Studiefrämjandet 
Riksförbundet330. Syftet var att personal skulle diskutera innehåll i vuxen-
utbildning. En särskilt fråga var att utkristallisera vilket innehåll som kräver 
att få en separat design och vilket innehåll som i högre grad går att använda 
generellt. Främst gällde diskussion relationen konstnärlig utbildning/hant-
verksutbildning/yrkesutbildning och allmän utbildning.  

I den gemensamma redovisningen kommenterades att policyfrågor och 
nivåfrågor var centrala inom utbildning. Personalen som deltog noterade att 
beslutsfattande politiker var mer intresserade av yrkesutbildning än allmän-

                                              
329 Internationella programkontoret, Studiefrämjandet Riks, NEXUS, dnr 715-2001 
330 Studiefrämjandet, Riksförbundet samverkade med Soziale und Pädagogischen Mass-

nahmen e. V i Tyskland, Universita Popolare di Roma i Italien, Cultural Center of 
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utbildning. Det blev då viktigt vad utbildningen beskrevs som. Estetiska 
verksamheter inkluderades ofta i allmän utbildning som i sin tur inte hade 
hög status. Deltagarna enades om att lobbying behövdes för att stärka status 
för estetisk utbildning. Deltagarna konstaterade också att ibland fanns en 
konflikt mellan politiska idéer om vuxenutbildning och pedagogiska idéer 
om vuxenutbildning vad gäller vilka kvalifikationer som ska uppnås.  

Området rekrytering har varit en fråga i flera EU-projekt. Ibland har det 
visat sig svårt att rekrytera studerande till det aktuella EU-projektet, ibland 
behandlades den externa rekryteringen till vuxenutbildning generellt re-
spektive den egna vuxenutbildningsorganisationen. Det fanns ett EU-
projekt som kan ges som exempel på organisation på en kombinerad lokal, 
nationell och samtidigt europeisk nivå, projektet The Revival of Grundtvig 
– Adult Learners week331. Den svenska parten var Fristads folkhögskola332. 

Inom projektet jämfördes hur det som i Sverige kallas Kunskapsveckan i 
Sverige organiserades i olika länder. I varje land fanns en nationell policy 
på regeringsnivå som angav att kunskapsvecka för vuxna skulle genomfö-
ras. Detta har de medverkande parterna anslutit sig till och genomförde 
Kunskapsveckan nationellt och lokalt. Vid gemensamma träffar diskuterade 
personalen metod och resultat. De kom fram till att samarbetet inte kunde 
innebära lika riktlinjer, ländernas system var för olika, men det personalen 
kunde göra, och gjorde, var att delge varandra goda exempel från vuxenut-
bildningsorganisationerna.  

En del i en rekrytering omfattar att organisationerna behöver informera 
om sin verksamhet. Denna information kan rikta sig både till finansiärer 
och till blivande studerande. Som exempel kan EU-projektet Weiterbild-
ungsmarketing in Europa333 ges. Studiefrämjandet Stockholm var svensk 
part334. Syftet var att diskutera gemensamma frågor inom marknadsföring. 
Under projekttiden arbetade personalen som deltog med att utarbeta en 
gemensam definition av begreppet marknadsföring och hur de skulle arbeta 
med kundorientering i praktiken. 

                                              
331 Internationella programkontoret, Fristads folkhögskola, The Revival of Grundtvig – 

Adult Learners Week dnr 34-2003, dnr 1383-2004 
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333 Internationella programkontoret, Studiefrämjandet Stockholm, Weiterbildungsmarke-
ting in Europa dnr 1457-2003, dnr 1650-2004 

334Studiefrämjandet Riks samverkade med HVV-institut des Hessischen Volkhochschul-
verbandes i Tyskland, Intercultural Center Villa Palagione, LFI Das ländliche Fort-
bildungsinstitut Steiermark i Österrike, Der Slowenische Verband der Erwachsenenbil-
dung i Slovenien, Kloster Seeon, Kultur- und Begegnungszentrum, Centre International 
de Sejour du Perigord Noir i Frankrike och Banking School of Wroclaw i Polen 
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När jag läste de utvalda projektbeskrivningarna visade det sig att personal 
och studerande samlades kring en rad olika gemensamma frågor under pro-
jekttiden. På organisationsnivå kunde personal inom vuxenutbildarorgani-
sationerna diskutera marknadsföring, organisation av vuxenutbildnings-
vecka och ämnes olika status. Personalen diskuterade gemensamma frågor i 
utbildningsplanering, men i några fall visade det sig att om gemenskapen 
mellan europeisk personal blev stark kunde de svenska studerande reagera. 
Inom svensk folkhögskola och studieförbund omfattar arbetssättet att de 
studerandes behov och röst skall vara utgångspunkt. När personalen skapa-
de en gemenskap med europeisk personal och började utbildningsplanera 
förefaller det som om de svenska studerande menade att det blivit en felak-
tig gemenskap. Den svenska personalen fick då ändra gemenskap och åter 
vända sig till de studerande. De studerande och personalen förefaller också 
ha utvecklat en modell där första steget är ett allmänt intresse för andra län-
der, men där intresset i ett andra steg vänds mot den egna individen och 
lokalsamhället. Först genom att dels lära sig om sig själva och sitt lokal-
samhälle skapades en förutsättning för dialog med medborgaren i andra 
länder. De studerande kunde också upptäcka likheter mellan sin egen socio-
ekonomiska grupp och motsvarande i ett annat europeiskt land, trots olika 
samhällsstruktur. 

Även i de fall där projekten omfattade etablerade intresseorganisationer 
fanns den individuella nivån, vardagen i lokalsamhället, som utgångspunkt. 
Diskussionerna föreföll växla mellan privat, familjenivå, över till lokal-
samhälle och till intresseorganisationsnivå.  
 

6: 6 Sammanfattande diskussion 
I detta sjätte kapitel beskrev jag resultat från läsning av rapporter från EU-
projekt där folkhögskolor och studieförbund deltagit. Det frågeområde som 
behandlades var hur den pedagogiska verksamheten behandlat träning för 
offentlighet när offentligheten är europeisk och vilka gemensamma frågor 
som diskuteras.  

När jag läste projektredovisningar från EU-projekt fanns vissa svårighe-
ter att tolka och analysera redovisningar av projekten eftersom EU-pro-
jekten rapporteras både på gruppnivå (med flera länder) och nationell nivå. 
Ändå menar jag att det finns möjligheter att diskutera huruvida den peda-
gogiska verksamheten tog sig an EU-medborgaren inom pedagogisk verk-
samhet. Frågan blir då om verksamheten omfattade träning för offentlighet 
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där diskussionerna behandlade något gemensamt, men denna gång inom 
europeisk offentlighet.  

Det visade sig att EU-projekten inte var tillgänglig för ”alla”. Först och 
främst kan en indelning göras i EU-projekt där enbart personal ingår. När 
EU-projekten omfattar endast personal kan de studerande ses som indirekt 
berörda, men det är knappast folkbildning som är tillgänglig för alla. Dess-
utom styrs de som ansöker om Grundtvig-medel av direktiven att rikta sig 
till speciella målgrupper. Framför allt är det grupper av medborgare som 
anses missgynnade i något avseende som är en direkt eller indirekt mål-
grupp för verksamheten.  

Både Europeiska och svenska anslagsgivare har beslutat att målgruppen i 
denna europeiska projektverksamhet (som i Sverige blir folkhögskola och 
studieförbund) skall prioritera personer som antingen har någon form av 
problem eller riskerar att få problem. Det förefaller som om det framförallt 
är problem med arbetslivet som prioriteras, möjligen integration i (lokal)-
samhället. Det visade sig att denna målgrupp inte alltid var intresserad av 
att delta i EU-projekten. En särskilt problematisk uppgift blir då att nå des-
sa utsatta grupper. Dessutom anges att det också finns grupper som är sär-
skilt svåra att nå. De svårnåbara grupperna kan då förstås som de som ännu 
inte fått information om möjligheterna. Ett annat sätt att förstå situationen 
är att de inte är motiverade.  

Vid flera tillfällen finns kommentarer i projektredovisningarna om hur 
personal har konstaterat att rekryteringen internt av studerande inte funge-
rat. Det har funnits olika skäl till detta, men ett skäl förefaller vara vanligt, 
de studerande ser inget skäl att delta. I den mån de studerande tillhör de 
svårnådda grupperna skulle de kunna ha en större möjlighet att göra mot-
stånd, de är redan i en offentlighet via studierna och behöver kanske inte 
ytterligare en. Personalen har då fått revidera sitt sätt att tänka och arbeta 
för att kunna hantera denna situation. Det förefaller inte alltid som att det är 
brist på tillgång till utbildning eller information utan snarare brist på moti-
vation. Om det skulle vara så att det är brist på motivation snarare än brist 
på tillgång till lärandesituationer och information torde det påverka hur 
framtidens rekrytering utformas.  

Utbildningsorganisationerna och individerna fick gå igenom likartade 
processer. De träffades i en ny, europeisk offentlighet som träffarna utgjor-
de och diskuterade för att studera vad som var gemensamt. I EU-projektet 
fanns därmed både en individ och en organisationsnivå. På både individ- 
och organisationsnivå fanns en ny offentlighet, en diskussion i offentlighet 
och, åtminstone på organisationsnivå, visar formuleringar i redovisningen 
att det var gemensamma frågor som diskuterades. 
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När lärarna skulle utbildningsplanera fanns i vissa fall en allians med 
andra lärare i Europeiska länder. De enades om vad som skulle vara inne-
håll och metod i utbildningen. Därefter rekryterades studerande. I några fall 
var det svårt att rekrytera studerande. De tilltänkta studerande gjorde helt 
enkelt motstånd. Det ledde i flera fall till att lärarna fick återgå till att disku-
tera innehåll och metod med de tilltänkta studerande. De fick diskutera med 
dem och ha deras intressen som utgångspunkt. Ett europeiskt projekt kan 
leda till att lärarna skiftar perspektiv och inleder en diskussion om gemen-
samma intressen med annan personal vilket kan leda till att fokus hamnar 
på lärare, lärare interaktionen och det blir mindre fokus på interaktionen 
lärare studerande. Det fanns förmodligen flera skäl till att de studerande var 
tveksamma till att delta, men själva principen att fokus kan skifta från lära-
re-studerande till lärare-lärare kan vara skäl att uppmärksamma, så som i de 
reflektioner som skrevs i projektredovisningarna. 

Istället visade sig en framkomlig väg vara den nivå som informanterna i 
den första delstudien (kapitel 4) uppehöll sig vid, vardagslivet i lokalsam-
hället. När utgångspunkten i EU-projekten blev de enskilda individernas 
vardagsliv ledde det till att individerna också fick se sig själva och träna på 
att presentera sig. Dessutom blev det ett andra steg i att de också blev 
tvungna att intressera sig för lokalsamhället. Eftersom de skulle berätta om 
sig själva och sin vardag för andra människor, i andra länder måste de ha 
kunskap och kunna kommunicera i en offentlighet. Denna offentlighet kun-
de vara virtuell via Internet eller via träffar. Under dessa två steg fick lärar-
na möjlighet att bidra med kunskap och färdighetsträning. Dessa två steg 
var inte de enda. När de studerande mötte varandra började de att jämföra. 
Här är jag mer osäker, men det förefaller som om vissa lärare fick möjlighet 
att stödja med hjälp till analys. I vissa EU-projekt visade det sig att de stu-
derande kunde se sina olika och gemensamma intressen. I några fall före-
faller de studerande ha börjat planera, om inte för europeisk handling, så 
dock för nationell handling. Någon EU-medborgare verkar inte ha varit 
målet för de pedagogiska projekten, men, kanske utan att det var avsikten, 
aktualiserades nationell medborgare. Framförallt aktualiserades en lokal 
medborgare. 

Genom att delta i EU-projekten har både individer och organisationer 
utmanats i frågan om medborgerliga dimensioner som att vistas i olika sor-
ters offentlighet (fysisk och virtuell), även på europeisk nivå. De studeran-
de har också genomfört diskussioner som förefaller att först starta i enskild 
individ eller organisation för att vid jämförelse utmynna i diskussion på 
lokal, nationell och europeisk nivå. I vissa projekt har också gemensamma 
handlingar förberetts, däremot har det inte alltid klarlagts huruvida hand-
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lingarna genomförts inom EU-projektets ram eller om de förlagts utanför 
utbildningens offentlighet. De studerande har också fått en ökad insikt i 
möjligheter och problematiken med att finna gemensamma intressen att 
samlas kring.  

En fråga kan återkomma om jag beskriver EU-projekten på europeisk 
gruppnivå eller om jag beskriver ett nationellt projekt med svensk personal 
och studerande i ett delprojekt. Det finns inget enkelt svar på den frågan. 
När jag redovisar projekten som jag menar särskilt engagerat sig i Active 
citizenship är det ofta de svenska studerande och personal som avses, men 
faktum är att varje EU-projekt har omfattat personal och studerande i flera 
europeiska länder. Det innebär att EU-medborgaren inom pedagogisk verk-
samhet i Sverige i dessa EU-projekt i någon mån också alltid omfattar EU-
medborgaren inom pedagogisk verksamhet i Europa. Detta medför att de 
pedagogiska projekten som genomförts skapar parallella processer med en 
lokal medborgare, nationell medborgare och en europeisk medborgare. Att 
det blir medborgare på flera nivåer har delvis framkommit i de EU-projekt 
som tidigare presenterats där individers enskilda erfarenheter kombineras 
med studium av lokalsamhälle för att slutligen diskuteras på nationell och 
europeisk nivå. De nivåer som främst blir tydliga är individ-, lokal- och 
europeisk nivå.  

Både personal och studerande skapade nya offentligheter, men frågan är 
om hur ny offentligheten var. Den offentlighet som personal och studeran-
de kom ifrån var den offentlighet som folkhögskola och studieförbund ut-
gör. När personal och studerande besökte varandra kom de på liknande sätt 
till en offentlighet i form av vuxenutbildningsorganisation. Den nya offent-
ligheten kunde bestå av fysiska möten i en ny offentlighet. För att kunna 
delta i en europeisk offentlighet fick både personal och studerande använda 
sig av metoden att gå tillbaka till sin egen självbild (som organisation, pro-
fession och individ) och också till det, ofta lokala, sammanhang där de 
fanns. Beroende på hur projektet var utformat blev individen eller kollekti-
vet fokuserat. 

Resultaten från observationerna vid folkhögskola och studieförbund (ka-
pitel 5) visade att de studerande tränades för diskussioner i den offentlighet 
som jag menar att folkhögskola och studieförbund i sig utgör. Däremot 
fanns inte just vid dessa observationer så många tillfällen då de studerande 
reflekterade över hur de använt sina kunskaper och färdigheter i andra of-
fentligheter såsom exempelvis föreningsliv. Inom EU-projekten fick där-
emot de studerande antingen ta kontakter eller aktualisera sina kontakter 
med föreningsliv och lokalsamhälle. De flesta deltog visserligen först och 
främst i det subjektiva projekt vi redan sett exempel på (i kapitel 5), men i 
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EU-projekten är det påfallande tydligt att de studerande också måste utöka 
presentationen av sig själva (sin självbild) och också veta något om, samt 
presentera, sitt lokalsamhälle. På så sätt kan EU-projekten ses som en ny 
offentlighet som medförde att de studerande i folkhögskola och studieför-
bund medverkade bortanför den offentlighet som folkhögskola och studie-
förbund utgör. Det finns inga tydliga, utförliga, sammanhängande beskriv-
ningar i redovisningarna från EU-projekten som stödjer min argumentation, 
men om jag använder mig av enstaka formuleringar vill jag mena att EU-
projekten blev ett tillfälle för att ”knyta ihop” människors subjektiva indi-
viduella projekt, dess anknytning till lokalsamhället och anknytning till 
Europa inom pedagogisk verksamhet.  

Konsekvensen blev att den nationella nivån tonades ner. Deltagarna i 
EU-projekten förefaller inte söka sig till nationella politiska aktörer, få till 
lokala politiska aktörer. Snarare sökte de sig till arbetslivet och till före-
ningslivet. Föreningslivet kan betraktas som en offentlighet som i sin tur 
kan förmedla till politiska aktörer, men frågan blir nu om det är till natio-
nella aktörer eller europeiska aktörer. Frågan blir intressant för pedagogisk 
verksamhet eftersom pedagogisk verksamhet alltid har ett syfte och ett in-
nehåll. Oavsett om det är ”vi” som deltar i en studiecirkel och söker oss 
fram till kunskap eller någon som utbildningsplanerar en kurs förefaller vi 
nu hamna i en valsituation, alternativt osäkerhetssituation, om balansering 
mellan vilka politiska aktörer som skall studeras och adresseras i den peda-
gogiska verksamheten: de lokala, nationella och de europeiska.  
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Kapitel 7. Medborgaren som pedagogiskt 
projekt 

7.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att diskutera hur olika föreställningar om med-
borgarbegreppet får konsekvenser för pedagogisk verksamhet och ge för-
slag på hur medborgare och medborgerlig handling kan förstås inom peda-
gogisk verksamhet inom folkhögskola och studieförbund. Kapitlet börjar 
med att jag diskuterar medborgarbegreppet, jag beskriver hur min förståelse 
av medborgarbegreppet förändrats och argumenterar för att medborgarbe-
greppet kan diskuteras inom pedagogisk praktik. Därefter fortsätter jag med 
att diskutera hur en medborgerlig handling skulle kunna förstås och gestal-
tas i pedagogisk verksamhet i folkhögskola och studieförbund. Slutligen 
avslutas kapitlet med en diskussion om pedagogisk verksamhet med med-
borgarperspektiv inom folkhögskola och studieförbund. 

7.2 Att förstå begreppet medborgare  
Medborgare och offentlighet  
Den utgångspunkt som finns i studien grundas på Jürgen Habermas indel-
ning av samhället i en privat och en offentlig sfär där medborgare diskute-
rar gemensamma frågor. Därmed blir det väsentligt att återkomma till om 
detta kännetecken för medborgare, att delta i offentlig diskussion om något 
gemensamt, finns i mina empiriska resultat. 

De studerande inom folkhögskola och studieförbund, menar jag, befin-
ner sig redan i en offentlighet. Den offentlighet som avses är att de måste 
gå från sina hem till en annan lokal. Genom att ta sig till folkhögskolan och 
studieförbundet träder de studerande in i en form av offentlighet. De skapar 
också själva en offentlighet genom att passivt eller aktivt delta i de gemen-
samma diskussionerna. 

När mina informanter berättade om diskussioner refererade de till grup-
per som familj och föreningar, men även till att de försökt att ena sig på 
grund av olika intressen och påverka administratörer och lokala politiker. 
Ibland lyckades påverkan, ibland inte. Informanternas uppfattning var att 
medborgaren skulle vara aktiv, men deras erfarenheter visade att aktiviteten 
kunde vara begränsad på olika sätt.  
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Informanterna verkade ha problem med att finna relevant offentlighet för 
att diskutera. Med relevant offentlighet menar jag till exempel ett före-
ningssammanträde eller att få in en insändare i en tidning. Istället föreföll 
det som om en politisk offentlighet byttes ut mot möten med tjänstemän, 
det vill säga en administrativ offentlighet.  

Trots allt deltog såväl informanter och studerande i folkhögskola och 
studiecirklar i olika diskussioner. De diskussioner som beskrivs skulle kun-
na utgöra svag offentlighet som Fraser och Habermas335 beskriver, där opi-
nion bildas. Den svaga offentligheten kan jämföras med en stark offentlig-
het såsom parlament där en opinion bildas men också lagar beslutas. Frågan 
är ändå om informanterna och de studerande utgjorde den svaga offentlig-
heten. Den sorts diskussioner som Gutmann och Thompson336 föreslår, 
med ömsesidighet, offentlighet och ansvar liknar snarare de diskussioner 
som fördes på arbetsplatser och vid köksbordet. Diskussionerna förs i en 
begränsad offentlighet eller privat.  

Ett sätt att förstå varför diskussionerna inte fördes i offentlighet är de 
svårigheter som nämndes i form av att både delta i själva diskussionen och 
ta sig fysiskt till andra offentligheter. Gutmann och Thompson337 menar att 
det sannolikt inte är så att brist på formuleringsförmåga leder till problem 
eftersom det alltid finns någon representant som kan formulera sig. Infor-
manternas kommentarer i delstudie 1 (kapitel 4) motsade detta. De beskri-
ver en situation där enskilda individer tvekar att delta i diskussioner. De har 
inte alltid organiserat sig eller ens i samtal funnit den grupp där en repre-
sentant kan tala för gruppen.  

Vid svårigheter med offentliga diskussioner blir ofta dagordningen vik-
tig menar Fraser338, vissa frågor av privat, vardaglig karaktär, kommer inte 
upp på dagordningen. När diskussioner fördes av informanter och stude-
rande i mina undersökningar var det framför allt vardagens problem, i det 
lokala, som kom på dagordningen. Därmed förefaller inte den dimensionen 
av dagordningen vara det problematiska. Istället får jag intryck att den te-
matisering som Habermas339 menar kan ske av privata, vardagliga frågor, 
inte uppstod. De privata frågorna diskuterades mer sällan som en gemen-
sam principfråga. 

De svårigheter som togs upp av mina informanter med att fysiskt ta sig 
till offentlighet förefaller inte belysta över huvud taget i teorier om med-
                                              
335 Fraser, 1992, s. 132-136; Habermas, 1996/1998, s. 307-308; se även Ljunggren, 
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borgare och demokrati. De förefaller inte finnas på den dagordning som 
talar om tillträde till offentligheten. Eftersom det också finns möjlighet att 
delta i en diskussion elektroniskt med hjälp av Internet skulle detta hinder 
kunna överbryggas med enkla medel, men som exempelvis Olsson340 visar 
i sin studie av datoranvändning krävs det dock mer än en dator för att en 
medborgerlig handling skulle kunna genomföras. Vad jag förstår krävs här 
att inte frågan om fysiskt tillgänglighet avfärdas genom en hänvisning till 
diskussion via Internet, vilket kan göra att problemen fysiska hindren aldrig 
når dagordningen.  

Genom att skapa läromiljöer synliggörs vilka förväntningar som finns på 
en studerande, men också indirekt vilka förväntningar som finns på en 
medborgare, menar jag. Kontinuerligt uppkom situationer i den pedagogi-
ska verksamheten där studerande skulle yttra sig om olika frågor, utbyta 
erfarenheter och i flera fall också besluta tillsammans. Förutsatt att den pe-
dagogiska verksamheten har ett uppdrag att också stödja medborgarrollen 
skulle detta innebära att bilden av medborgaren är en person som är aktivt 
deltagande i diskussioner. Det finns också andra resultat av observationerna 
som visar att det är en viss grupp studerande som använder sig av denna 
möjlighet, kanske har chans att använda sig av den. En grupp av studerande 
förefaller inte engagerade alls i diskussionerna. Om både aktiva och tysta 
studerande finns i grupperna kan resultatet bli att både en aktiv och en mer 
passiv medborgare stöds i den offentlighet som folkhögskola och studiecir-
kel utgör.  

Den pedagogiska verksamhetens bidrag till att ta rollen som medborgare 
kan även sättas i relation till stödet till demokrati. Demokrati har ersatt be-
greppet medborgare i de policydokument som finns för att kunna få statsbi-
drag till verksamhet, vilket presenterades i inledningskapitlet. Tidigare stu-
dier av pedagogisk verksamhet inom folkbildning har visat att demokrati 
stöds på ett allmänt sätt, men vid närmare granskning går det att problema-
tisera hur stödet gestaltar sig.  

När Per Hartman341 studerar hur studiecirklar inom föreningar kan ge ett 
bidrag till demokrati visar det sig att demokratins spelregler inte används 
och intervjuerna med medlemmarna visade att icke demokratiska vägar 
tycktes vara självklart för dem. Eva Andersson med flera342 har funnit att 
studerande gav exempel på medborgarvärden såsom att kommunicera, fatta 
                                              
340 Olsson, 2002 
341 Per Hartman, Studier i förening, några medlemmars tankar om demokrati och cirkel-

studier i folkrörelse, 1996 
342 Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson och Gunnar Sundgren, Cirkel-

samhället. Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle, 1996, s. 98-102, 
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kollektiva beslut och utbyta erfarenheter när forskarna frågade direkt om 
det. Självmant talade de oftare självmant om intressefördjupning, lärande, 
gemenskap och individuell utveckling. Att delta i studiecirkel blev först 
och främst ett individuellt projekt. Inte heller finner Sam Paldanius343 i sin 
studie eller Bergström och Helmstad344 i deras studie att demokratiska 
aspekter framträdde som studerandes minnesbilder av deltagande i folkhög-
skola även om någon enstaka person mindes politisk aktivitet. Däremot 
bekräftade de studerandes minnesbilder framträdanden, möten, diskussio-
ner med argumentation och gemensamma beslut.  

Även om inte medborgarbegreppet är framträdande i olika studier om 
folkbildning menar jag att någon förståelse av medborgare finns underför-
stått när demokrati studeras och diskuteras. När demokrati diskuteras, så 
diskuteras även medborgare. 
 
Förändrad förståelse av begreppet medborgare 
I denna studie började jag med en viss förståelse av medborgarbegreppet 
vilken successivt förändrades under studiens gång. Den första utgångs-
punkten i studien var att medborgare var beteckningen för en enskild indi-
vids relation till politiskt styrsystem med tillägg att medborgaren använder 
sig av offentlighet för att diskutera gemensamma frågor och fatta beslut för 
det allmännas bästa. Den förståelsen förändrade jag på grund av svaren från 
informanterna. Det visade sig att de främst var intresserade av en lokal poli-
tisk styrelse, vilket resulterade i att jag specificerade politisk styrelse i nivå-
er. Dessa förväntade sig också aktivt deltagande av medborgare, de tillförde 
alltså en särskild aktivitetsdimension i medborgarbegreppet. En första ny 
förståelse blev att medborgare är beteckningen för en enskild individs rela-
tion till politiskt styre (rike, region, lokalt) där en individ aktivt använder 
sig av offentlighet för att diskutera gemensamma frågor för att fatta beslut 
för det allmännas bästa.  

En komponent i den förändrade förståelsen blev dock oklar: det allmän-
nas bästa. Av informanternas svar framgick inte alltid om inflytandet som 
önskades var för att besluta för en enskild individs bästa eller en grupps 
bästa. I den mån det var en grupp framgick inte alltid om det var en större 
grupp, en lokal grupp eller om det var en princip som de studerande önska-
de få inflytande över. Mitt intryck var att det var inflytande över lokala frå-
gor som gynnar en nära krets som önskades. 

                                              
343 Sam Paldanius, ”Det här borde alla få pröva”, i Deltagares upplevelse av folkbild-

ning, delbetänkande av utredningen för Statens utvärdering av folkbildningen 2004, 
SOU 2003:112, s. 134, 179-182 

344 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 166 

 



159

Eftersom både informanterna och studerande i folkhögskola och studie-
förbund verkar ägna sig åt individuella frågor som i vissa fall övergick till 
gemensamma frågor genomför jag en därför ytterligare en ändring. Istället 
för att diskutera det ”allmännas bästa”, som för mig leder tankarna till na-
tionell nivå, använder jag begreppet det gemensamma och diskuterar ”det 
gemensamma bästa”. Det skulle innebära ytterligare en förändring av min 
förståelse: medborgare är beteckningen för en enskild individs relation till 
politiskt styre (rike, region, lokalt) där en individ aktivt använder sig av 
offentlighet för att diskutera gemensamma frågor för att fatta beslut för det 
gemensamma bästa. De centrala begrepp som till slut utkristalliserar sig blir 
offentlighet, medborgare, aktiv, diskussion, gemensamma frågor, politiskt 
styrsystem.  

Frågan blir då om min förståelse skulle kunna inspirera andra till diskus-
sion om medborgarbegreppet och dess praktik. En förståelse av medborgare 
som en individs relation till en stat (nationell) nivå har fördelen att en foku-
sering kan ske på en viss politisk nivå och att förståelsen kan utvecklas, så 
som skett i denna studie. Nackdelen skulle kunna vara att den anses så väl 
etablerad att den inte problematiseras. Den senare förståelsen har fördelen 
att det redan från början finns en dubbel ansats med beskrivning av relation 
till politiskt styrsystem (passiv) och beskrivning av handling (aktiv) vilket 
kan inspirera till problematisering. Nackdelen skulle kunna vara att förstå-
elsen omfattar dels två olika delar (relation, handling), dels alltför många 
begrepp som i sig kräver diskussion. Mina båda sätt att förstå medborgare 
skulle kunna prövas i en diskussion.  

 
Förändrad förståelse genom diskussion inom pedagogisk praktik 
Ovanstående beskrivning av hur min förståelse av medborgarbegreppet 
förändrades skulle också kunna användas i pedagogisk praktik. Varför 
skulle då en prövning av medborgarbegreppet vara intressant inom pedago-
gisk verksamhet? Genomgången av tidigare studier om medborgare och 
medborgarens roll visar att det inte finns någon entydig förståelse av med-
borgarbegreppet. Olika tider och olika grupper väljer sin arbetsversion. En 
diskussion om förståelse menar jag behöver göras av flera skäl. Först och 
främst menar jag att den successivt förändrade förståelsen av medborgaren 
i denna studie utgör en process som är ett praktiskt exempel på hur innehål-
let i en pedagogisk praktik kan utformas. Min förståelse skulle kunna prö-
vas i en diskussion i pedagogisk verksamhet och därefter kan också utfallet 
diskuteras. Denna diskussion kan föras på organisationsnivå och utgöra 
grund för en policy och den kan föras i personalgrupp. Det kan uppstå en 
problematisk situation om den inte förs mellan personal och studerande. 
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Om inte frågan ställs och diskuteras mellan personal och studerande kan en 
dold dagordning i den pedagogiska verksamheten (medborgerlig bildning) 
uppstå som de studerande inte känt till och som de därmed inte valt när de 
sökte till sig till verksamheten.  

De studerandes intresse för att söka sig till folkbildning kan nämligen 
variera. Bergstedt och Helmstad345 fann att de studerandes syften med stu-
dier vid folkhögskola kunde vara önskan att komplettera eller höja betyg, 
att få personlig utveckling, att odla ett fritidsintresse, få social samvaro, 
göra en politisk samhällsinsats eller skaffa sig ett yrke. Det kunde också 
handla om att komma ifrån ett önskat arbete eller bryta arbetslöshet. De 
studerandes syfte är dock inte alltid samma som personalens syfte med 
verksamheten. Rolf Berndtsson visar exempelvis i en studie av verksamhet 
inom folkhögskola att personal och studerande inte alltid omfattar samma 
bildningsprojekt.346

När det finns olikheter av detta slag kan de förstås vara olikheter i form 
av det Liedman kallar subjektivistiska och objektivistiska kunskapsideal. 
Ett subjektiskt kunskapsideal innebär att den enskilde bestämmer vad som 
är värdefull kunskap, ett objektivistiskt kunskapsideal innebär att det finns 
en viss kunskap som är värdefull för alla347. Det skulle kunna uppstå en 
skillnad mellan studerande och personals uppfattning om vad som är värde-
full kunskap. Om en sådan skillnad uppstår skulle det kunna leda till inlär-
ningsblockering eller att avsevärd energi används till kampen mellan vems 
ideal som skall vara vägledande för innehållet i verksamheten. För att und-
vika att situationen uppkommer skulle diskussion om folkhögskolas och 
studieförbunds medborgarbildande uppdrag diskuteras bland personal och 
mellan personal och studerande. 

Det finns också ett skäl till denna diskussion som grundar sig på finansi-
ering av verksamheten. När verksamheten startade inom folkhögskola un-
der det sena 1800-talet och studieförbund under tidiga 1900-talet var med-
borgare ett centralt begrepp, senare under 1900-talet blev demokrati ett 
centralt begrepp och skrevs in i de villkor som gällde för att statsbidrag 
skulle utbetalas för verksamheten. Medborgare finns oavsett vilket styrelse-
skick som används, men jag menar att det är problematiskt att utöva demo-
kratiskt styrelseskick utan också diskutera medborgarens roll. De utvärde-
ringar som genomförts av folkhögskola och studieförbund har som slutsats 
att verksamheten stödjer demokrati och riksdagen har fattat beslut om fort-
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satt statligt stöd348. Jag är medveten om att det är demokrati som är det cen-
trala begreppet i svenska statens villkor för bidrag, men jag menar att om 
verksamheten inom folkhögskola och studieförbund inte omfattar någon 
som helst förståelse av medborgarbegreppet kan frågan ställas hur demo-
krati förstås.  

7.3 Medborgerlig handling 
Vi kan inte veta i förväg vilka förväntningar på medborgerlig handling som 
blir resultat av en diskussion om medborgarbegreppet. Jag utgår dock ifrån 
att någon form av handling kommer att förväntas. När jag i detta avsnitt 
fortsätter att diskutera medborgerlig handling gör jag det utifrån två aspek-
ter. Den första aspekten är att diskussion kan utgöra en handling i sig, den 
andra är att också finns olika former av handling inom och utom pedago-
gisk praktik.  
 
Diskussion om gemensamma frågor som medborgerlig handling 
Först vill jag återkomma till de diskussioner som genomfördes inom folk-
högskola och studieförbund. Både diskussionerna inom folkhögskola och 
studieförbund föreföll i hög grad ta sin utgångspunkt i individuella behov, 
inte kollektiva. Inom folkhögskolan tolkade jag resultaten som en strävan 
efter en allmänbildad studerande bekräftades. Studiecirklarna däremot be-
kräftade i olika hög grad familjeroll och medlemsroll i föreningar. I båda 
fallen skulle dock den pedagogiska verksamheten kunna förstås som ett 
stöd för ett kommande medborgerligt handlande.  

I den sista delstudien studerade jag hur folkhögskolor och studieförbund 
förhåller sig till tanken på EU-medborgaren i sin pedagogiska verksamhet. 
Resultaten visade att folkhögskola och studieförbund tagit sig an EU-med-
borgaren genom att arbeta med innehåll, metod och organisation av utbild-
ningen. För att träna inför deltagande i en (europeisk) offentlighet utveck-
lades metoder i projekten och två av ämnesområdena var språk och infor-
mations- och kommunikationsteknik. Den gemensamma aspekten fram-
trädde när både personal och studerande använde sig av metoden att gå till-
baka till sin egen självbild (som organisation, profession och individ) och 
också till det, ofta lokala, sammanhang där de verkade. Det gemensamma 
blev oftast den lokala vardagen (geografisk aspekt) och i vissa fall en viss 
intressegemenskap (social aspekt). Ur en territoriell, juridisk aspekt fanns 
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sällan nationen företrädd, istället fanns Europa och framför allt lokalsam-
hället företrätt som gemensamhet.  

Låt oss fortsätta med att problematisera huruvida de studerande under 
observationerna och i EU-projekten verkligen fick sin medborgarroll stärkt 
genom att aktivt använda sig av offentlighet och diskutera gemensamma 
frågor. Att vara studerande i folkhögskola och studiecirkel innebar att för-
flytta sig (fysiskt, socialt) från en privat till en offentlig sfär. Inom denna 
offentliga sfär fanns ytterligare delsfärer där de kunde ingå i olika sociala 
grupperingar. De kunde också vara mer eller mindre engagerade och när-
vara och delta i diskussion. Det fanns exempel på att de studerande vid 
folkhögskolorna var engagerade deltagare i offentligheten, men också att de 
var motvilliga deltagare i denna offentlighet. I studiecirklarna fanns där-
emot oftare studerande som var engagerade i offentligheten. Den offentlig-
het som användes var oftast folkhögskolans och studieförbundens lokaler, 
men inte alltid. Det förekom att den pedagogiska verksamheten förlades till 
andra lokaler. Under mina observationer föreföll inte den nya lokalisering-
en utgöra någon grund för diskussion. Det fanns vid observationstillfällena 
ingen diskussion i anslutning till lokalområdet eller de aktiviteter som i öv-
rigt fanns i lokalerna. Däremot fanns den diskussionen inom EU-projekten 
där besök i andra länder utgjorde en ny utökad offentlighet. Denna utökade 
offentlighet användes också i diskussionen. När jag gör denna jämförelse 
vill jag dock påpeka att den förra delstudien bygger på ett antal observatio-
ner, den sistnämnda bygger på skriftliga beskrivningar av hela projekt. Fal-
len är alltså inte jämförbara i alla delar. 

I grupperna vid folkhögskolorna och inom studieförbundens studiecirk-
lar fanns åtskilliga exempel på att de studerande informerade sig, lärde sig 
och diskuterade gemensamma frågor. När det fanns gemensamma frågor 
som uppfattades av alla kunde dessa utgöra verksamhetens inledning och 
dagordning då de studerande träffades. Sådana exempel var när flera folk-
högskolor i de europeiska projekten menade att kvinnor hade ett gemen-
samt intresse av att beskriva sig själva, ett annat när en studiecirkel inleddes 
med en allmän fråga om hur förskolan skall organiseras och slutligen när 
ett EU-projekt engagerar deltagare i hur människor skall motiveras för att 
engagera sig i sociala och politiska frågor. Jag använde orden gemensamma 
frågor som uppfattades av alla. Här finns möjligen ett sätt att förstå varför 
vissa studerande inte var engagerade. I vissa fall uppfattade personalen ett 
behov, i andra fall verkade den pedagogiska verksamheten utgå från kurs-
plan från den formella skolan. Om valet av frågeställningar inte stämde 
med de studerandes upplevda behov diskuterade de andra frågor än dem 
som personalen tänkt eller också diskuterade de inte alls. I vissa situationer 
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kunde förmodligen den pedagogiska verksamheten fortgå med dessa mind-
re engagerade studerande, men i EU-projekten ställdes situationen på sin 
spets. Den pedagogiska verksamheten kunde i vissa fall inte ens starta och 
personalen fick förhandla med studerande för att de av personalen uppfat-
tade behoven och de av de studerande upplevda behoven skulle stämma 
bättre överens. Ett annat sätt att förstå de studerandes brist på engagemang 
är att personalen frångick folkbildningens praxis med dialog mellan perso-
nal och studerande och istället förde dialogen inom personalgrupper i de 
olika länderna.  

Det fanns exempel på situationer både från folkhögskolorna och från stu-
dieförbundens studiecirklar där de studerande fattade beslut för det ge-
mensammas bästa, men det var oftast begränsat till den närmaste gruppen. 
Det var först inom EU-projekten som det fanns exempel på att det fanns 
diskussioner som ledde till beslut för en vidare krets, i detta fall grupper 
inom flera europeiska länder som samordnade sina handlingar.  

Den teori om kommunikativ handling som Habermas349 presenterar in-
nebär att kommunikation i sig själv kan uppfattas som en handling, en tal-
handling. Den handling som benämns talhandling förefaller vara en kompe-
tens som inom pedagogisk forskning lyfts fram som medborgerlig kompe-
tens. Medborgare förväntas kunna delta i en diskussion och bilda sig en 
uppfattning. Någon form av kommunikativ förmåga förefaller vara en av de 
färdigheter som står i fokus under slutet av 1900-talet. Därmed kan också 
kommunikation ses som en lika viktig del i teori om demokrati som upp-
byggnad av institutioner, vilket också Habermas visar i sin teori om kom-
munikativ handling. 

En medborgerlig handling kan utgöras av deltagande i ett deliberativt 
samtal. Formerna för ett deliberativt samtal har diskuterats av Englund, 
som menar att det inte finns någon särskild definition, men att skilda syn-
sätt skall ställas mot varandra, deltagarna skall visa tolerans för andras ar-
gument och lyssna på dem. Det skall finnas en strävan mot kollektiv vilje-
bildning, med det avses att komma överens eller få en tillfällig överens-
kommelse. Englunds beskriver ett deliberativt samtal som ”… samtal där 
olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med en strävan 
efter att den enskilda individen själv tar ställning genom att lyssna, övervä-
ga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan 
efter att finna värden och normer som alla kan enas om”350. De beslut som 
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fattas behöver motiveras och diskuteras351. I detta avseende skiljer sig alltså 
ett deliberativt samtal från ett allmänt samtal.  

De kriterier som Gutmann och Thompson352 presenterar omfattar ömse-
sidig respekt353 där olika parter bekräftar och respekterar varandra i offent-
lighet. Det deliberativa samtalet kan ses som en handling i sig, men när 
Gutmann och Thomson för in att tal och handling behöver följas åt (consis-
tency between speech and action) uppfattar jag det som att tal är en hand-
ling och att det finns en annan form av handling som kan vara minst lika 
viktig. Jag delar Englunds och Gutmann och Thomsons förslag till proce-
dur för deliberativa samtal (vilka påminner om Habermas procedur354). 
Framförallt menar jag att Gutmann och Thomsons förslag att dela upp tal 
och handling och låta handlingen få en central plats blir betydelsefullt. Hu-
ruvida tal och handling måste vara samstämmiga kan dock problematiseras, 
till exempel genom att tal och handling diskuteras och motiveras.  

När jag betraktar resultaten av mina delstudier utifrån dessa teoretiska 
perspektiv menar jag att de olika pedagogiska medborgarprojekten är möj-
liga att utveckla genom en extern handling. 
 
Medborgerlig handling inom och utanför den pedagogiska praktiken 
När jag tolkar resultaten från den studerade pedagogiska verksamheten 
tycker jag att jag kan se att de interna diskussionerna sällan omvandlas och 
tematiseras så att privata frågor blir till kollektiva frågor. Min tolkning är 
att det behövs någon form av pedagogisk insats för att de privata frågorna 
skall bli till kollektiva frågor. Därmed skulle också de studerande kunna 
använda sig av möjligheten att argumentera för och motivera sina hand-
lingar. När Gutmann och Thompson355 föreslår att medborgare skall grans-
ka medborgarrepresentanter, politiker och administratörer och be dem att 
motivera beslut, menar jag att medborgare också skall kunna reflektera över 
sina egna handlingar. På samma sätt skulle en studerande i folkhögskola 
eller studiecirkel kunna motivera sitt eget handlande, inte enbart diskutera 
beslutsfattares handlande.  

Jag väljer nu att låta studiens resultat utgöra grund för fyra olika typfall 
för hur medborgarbegreppet kan gestaltas inom pedagogisk verksamhet. En 
jämförelse mellan de fyra kommer att visa på skillnader, något som skulle 
kunna användas för utvecklingsarbete inom pedagogisk verksamhet. Det 
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jag åskådliggör med de olika modellerna är a) att handlingar kan genomfö-
ras inom eller utom pedagogisk praktik, b) att handlingar kan koordineras 
inom pedagogisk praktik eller utföras individuellt och att c) handlingar kan 
diskuteras och genomgå en självreflektion, eller inte ges en sådan bearbet-
ning.  

I det första typfallet får vi föreställa oss att de studerande ingår i en pe-
dagogisk verksamhet där syftet är förberedelse för att kunna handla som 
medborgare. Men antingen finns ingen handlingsdimension i det de förbe-
reds för eller också sker handlingen endast internt inom den pedagogiska 
verksamheten. Med intern handling av medborgerlig art menar jag till ex-
empel att de studerande tränar i ett rollspel eller att de ingår i ett studeran-
deråd. Interna handlingar kan diskuteras internt, men detta leder inte till att 
den studerande träder ut i en politisk offentlighet som medborgare. Inte hel-
ler att en politisk medborgerlig handling reflekteras inom den pedagogiska 
verksamheten. 

Det andra typfallet gäller att den studerande ingår i en pedagogisk verk-
samhet där syftet är att förbereda för såväl interna som externa handlingar. 
Med externa handlingar menar jag att folkhögskolan till exempel anordnar 
en demonstration eller att insändare skrivs inom en studiecirkel vilka sedan 
sänds till tidningar. I detta fall kan de interna och externa handlingarna dis-
kuteras inom en pedagogisk verksamhet, men det är en extern handling som 
koordineras inom en pedagogisk verksamhet, inte en handling som en indi-
viduell medborgare genomför utanför den pedagogiska praktiken. 

Det tredje typfallet gäller att den studerande ingår i en pedagogisk verk-
samhet där syftet är förberedelse för såväl interna som externa handlingar 
som också koordineras med föreningsliv. Med externa handlingar som ock-
så innebär koordinering menar jag till exempel att studiecirkeldeltagare och 
en förening tillsammans anordnar en frågestund med lokala politiker. I det-
ta fall ingår ett mer omfattande samarbete med externa aktörer och i denna 
situation skulle det kunna innebära att samarbetet leder till medborgerlig 
handling, men handlingen befinner sig i en gråzon då det är oklart om det 
verkligen är en självständig medborgerlig handling.  

Det fjärde typfallet gäller att den studerande ingår i en pedagogisk verk-
samhet där syftet är förberedelse för interna handlingar och externa hand-
lingar. Skillnaden är att denna gång koordineras den externa handlingen 
inte alls inom den pedagogiska verksamheten. Den studerande agerar ut-
ifrån sin roll som medborgare eller sin roll som medlem i en förening. Det 
är alltså ingen gråzon med samverkan mellan pedagogisk verksamhet och 
folkrörelser utan en separat handling. Utifrån detta agerande diskuteras se-
dan handlingen inom den pedagogiska verksamheten. Det finns en viktig 
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skillnad i denna fjärde bild, i kontrast mot de andra bilderna, och det är att 
den studerande byter roll och agerar som medborgare respektive medlem 
när handlingen genomförs. Den pedagogiska verksamheten kan därmed 
användas som ett tillfälle inte bara som diskussion inför en framtid utan 
också utgöra en möjlighet att reflektera över en dåtid och vilka konsekven-
ser en handling har inför framtiden. Därmed har jag gjort en åtskillnad mel-
lan diskussion och reflektion som innebär att den studerande (personalen, 
styrelseledamöter) distanserar sig från en handling som är genomförd.  

En handling kan alltså vara initierad och koordinerad på olika sätt. Det 
behövs också olika förutsättningar för att kunna initiera och koordinera. Jag 
har förutsatt att den studerande har kunskap och omsätter den i någon form 
av handling. Att studerande i folkhögskola och studieförbund agerar externt 
och reflekterar intern inom pedagogisk verksamhet skulle också kunna 
uppmärksamma det några informanter (i kapitel 4) lyfte fram, nämligen att 
det behövs mod för att agera självständigt.  

Utifrån de fyra typfallen finns möjlighet att diskutera vilka egenskaper 
pedagogisk verksamhet har och huruvida personal och studerande menar att 
det behövs, eller inte behövs förändring. Liknar verksamheten typfall 1, 2, 
3 eller 4? Finns önskemål om att verksamheten skall likna alla fyra typfal-
len? Med detta vill jag också tydliggöra att alla fyra typfallen skulle kunna 
beskriva en pedagogisk praktik inom folkhögskola och studieförbund. Jag 
menar att det finns skäl att lyfta fram medborgare och extern handling som 
underlag för diskussion och självreflektion i utbildningsplanering och poli-
cyplaner.  

Ett antal folkhögskolor har kurser och ett antal studieförbund har studie-
cirklar med ett innehåll där också handlingsdimensionen kan finnas med. 
Bergstedt och Helmstad356 ger exempel där studerande minns att de deltog 
i demonstrationståg under skoltid vid folkhögskola. Aktiviteten användes 
inte som ett exempel på en medborgerlig handling som föranledde reflek-
tion och diskussion utan personalen hade istället hävdat att det var en 
olämplig handling på skoltid. Med detta exempel som utgångspunkt vill jag 
förtydliga att den individuella medborgerliga handling jag föreslår i typfall 
nr 4 genomförs utanför lektions- och studiecirkeltid för att sedan tas upp i 
individuell och gemensam reflektion och diskussion.  

Den externa handlingen skulle också kunna leda till att erfarenhet, tyd-
ligt lyfts fram som ett didaktiskt begrepp. Inom formell skola (grundskola, 
gymnasium) har utbildningens mål varit att förbereda (såsom medborgar-
roll, yrkesroll) vilket under sena 1900-talet utvecklats till att även yrkesut-
                                              
356 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 124, om jag använder mig av beskrivningen av in-

formantens ålder och aktiviteter förefaller händelsen ha ägt rum i slutet av 1990-talet 
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bildning omvandlats till yrkesförberedande linjer357. En liknande tendens 
finns inom den yrkesutbildning som bedrivs inom folkhögskola358. Det har 
funnits en tankemodell från 1800-talets slut där pedagogisk verksamhet 
skall likna det övriga samhället och ge erfarenheter vilket beskrivits av ex-
empelvis Dewey359. Erfarenheter har en aktiv sida, eleven skall handla mål-
inriktat, men det räcker inte med det. Handlingens konsekvenser skall ock-
så undersökas och bli föremål för reflektion. Därmed luckras gränsen mel-
lan förberedelse och erfarenhet upp. Det fjärde typfallet som presenterats 
ovan kan förstås som ett försök att särskilja, men inte förlora, den särskilda 
möjligheten till att förena förberedelse och erfarenhet.  

Det finns också en möjlighet att en extern handling kan få konsekvenser 
för hur samtalet förs inte bara mellan studerande utan också lära-
re/studiecirkelledare. Fritzén360 har studerat kommunikation inom klassrum 
och menar att ett pedagogiskt arbete omfattar att skapa symmetriska rela-
tioner i en kommunikation. Symmetrin skulle då kännetecknas av en fri och 
jämlik diskussion där innehållet är meningsfullt. Symmetrin gör att det 
finns större möjligheter till samförstånd och gemenskap. Det förutsätter 
dock att innehållet är meningsfullt och möjligt att kommunicera, därmed 
utvecklas också en kollektiv identitet.  

Ett meningsfullt aktiverande innehåll och en symmetrisk social relation 
kan uppfattas som något självklart inom folkhögskola och studiecirkel, men 
resultaten i denna studie visade inte alltid någon sådan symmetri. En viss 
makt utövas från olika parter. Även Hartman361 finner att makt utövas när 
han studerade studiegruppers beslutsprocesser. Både studerande och lära-
re/studiecirkelledare utövar makt och vill ha inflytande över besluten.  

Jag menar att en extern medborgerlig handling på de studerandes eget 
initiativ kan ge underlag för att en mer symmetrisk kommunikationssitua-
tion uppstår. Om alla studerande har en medborgerlig handling, eller icke- 
handling att beskriva och diskutera i en grupp behöver denna erfarenhet 
inte skilja sig avsevärt från lärarens eller studiecirkelledarens egna hand-
lingar eller icke-handlingar. Om alla har något bidrag som respekteras finns 
större möjlighet att innehållet i diskussionen blir meningsfull för samtliga 
parter.  

                                              
357Viveca Lindberg, Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och 

kunskapstransformationer, 2003, s. 43 
358 Landström, 2004, s. 132 
359 Dewey, 1916/1999, s. 94-95, 107, 116-117, 183 
360 Fritzén, 1998, s. 195-198, 204, 227, 244  
361 Per Hartman, Att mötas i studier, en studie av vuxenstuderande inom folkhögskola 

och studieförbund, 1999 
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De erfarenheter som de studerande presenterar skulle i sin tur kunna på-
verka innehållet i den pedagogiska verksamheten. Därmed finns också möj-
lighet att ha ett kritiskt perspektiv till det pedagogiska innehållet. Detta kan 
tyckas onödig eftersom folkhögskola och studiecirklar beskrivs ha känne-
tecken som fri och frivillig. När studerande ansöker väljer de troligen akti-
vitet just för att de får det innehåll som utlovats. Oavsett om deltagandet är 
frivilligt eller inte finns därmed förväntningar från både studerande och 
personal. Folkhögskola och studieförbund framhåller också att de studeran-
de skall kunna ha inflytande över verksamheten362. Jag menar inte att inne-
hållet skall vara helt öppet och möjligt att omkonstruera, men om inte inne-
hållet diskuteras och får en legitimitet kan det sluta med att organisatörer, 
lärare och studerande har olika uppfattningar om varför den pedagogiska 
verksamheten genomförs. Det torde då vara svårare att ha en kommunika-
tion med varandra.  

Om de studerandes inflytande över innehållet förstärks, vad blir då lära-
rens, studiecirkelledarens roll? Sker då en förskjutning också i form av att 
de studerande blir mer intresserade av varandras erfarenheter? Resultaten 
från mina observationer i studiecirklarna visade att denna typ av situation 
kunde uppstå. De studerande blev engagerade i att utbyta erfarenheter och 
ledarens roll blev att vara ordfördelare (om ens det ibland)363.  

Det jag föreslår som medborgerlig handling skulle kunna uppfattas som 
att all handling skall ses som positiv, men så behöver inte vara fallet. Hand-
lingsdimensionen kan problematiseras både i fråga om vad som görs, när 
det görs, var det görs och varför det görs. Handling kan vara som kommu-
nikation i en deliberativ demokrati eller handling i en deltagardemokrati, 
menar Englund364. Handling som kommunikativ handling ser Englund som 
positiv förutsatt att kriterierna för deliberativt samtal följs och nödvändiga 
för demokrati. I Läroplanen för grundskolan från 1980 betonades ett delta-
garperspektiv och Englund menar att det finns en positiv inställning till att 
eleverna skulle delta i påtryckningsaktioner där handling blir positiv i sig, 
vilket han är tveksam till. 

Diskussionen som Englund för om handling är angelägen och den behö-
ver beaktas i relation till min argumentation för att medborgerliga hand-
lingar utanför folkhögskola och studieförbund skall genomföras och disku-
teras. Först och främst menar jag att samma metod också skulle kunna an-
                                              
362 Se exempelvis de kännetecken för folkbildning som Folkbildningsrådet presenterar på 

sin hemsida, 20070611 
363 Se exempelvis Niklasson, 2002, s. 216f 
364 Englund, 2000, s. 9; Englund, 1986, s. 324-325; Englund refererar också till Jon Els-

ter, Offentlighet og deltakelse. To teorier om deltakerdemokratier, i Trond Bergh, red, 
Deltagerdemokratier, Oslo: Universitetsforlaget, 1984, s. 13-29 

 



169

vändas för barn och ungdomar. Skälet är att då skulle en reflexiv diskussion 
kunna minska handlandet för handlandets skull. Dessutom var min ut-
gångspunkt att handlingarna skulle vara initierade och utförda utanför folk-
högskola och studieförbund (och därmed även skola) vilket innebär att det 
inte blir en förvirrande gråzon mellan initiativ och ansvar.   

Handling kan också betraktas ur ett annat perspektiv. När jag argumente-
rar för att studerande inom folkhögskola och studieförbund skall diskutera 
sina medborgerliga handlingar, respektive om de avstått från sådana, menar 
jag att det här finns en skillnad mellan barn, ungdomar och vuxna. Det 
finns visserligen barn, ungdomar som deltar exempelvis i studiecirklar, men 
oftast vänder sig folkhögskolorna och studieförbunden till vuxna männi-
skor. Dessa vuxna människor har sannolikt redan agerat som medborgare, 
kanske utan att de själva funderat över att det är en medborgerlig handling, 
såsom att rösta. Dessutom är mitt förslag öppet för en icke handling, förut-
satt att den motiveras och diskuteras. De studerande har då, som Ljungg-
ren365 formulerar sig, tillskrivits en roll som medborgare och inte enbart 
förberetts för denna roll.  

7.4 Medborgarperspektiv inom folkhögskola  
och studieförbund  
I detta avslutande kapitel har jag diskuterat medborgarbegreppet och med-
borgerlig handling inom pedagogisk verksamhet. Nu avslutar jag studien 
med att ställa frågan om vem som kan vara intresserad av medborgaren 
som pedagogiskt projekt. Jag återkommer här till vilket innehåll den peda-
gogiska verksamheten skulle kunna ha och huruvida folkhögskola och stu-
dieförbund skulle kunna vara intressanta som organisatörer av denna peda-
gogiska verksamhet.  
 
Vem är intresserad av medborgarutbildning? 
Vem skulle alltså kunna vara intresserad av medborgaren som pedagogiskt 
projekt? De folkbildande verksamheterna har haft olika roller, bland annat 
som komplettering till den formella skolutbildningen. Kompletteringen har 
behövts om de enskilda individerna misslyckats i skolan, inte varit motive-
rade, valt fel studieväg eller kommit till Sverige med annan utbildnings-
bakgrund. Denna komplettering kan både individer, näringsliv och politiska 
beslutsfattare på olika nivåer ha intresse av. Dessutom har olika organisa-
tioner haft intresse av att dess medlemmar utbildats. Därmed har enskilda 
individer, organisationer och styrsystem haft intresse för folkbildning. Det-

                                              
365 Ljunggren, 1996, s. 214, 230 
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ta intresse har tagit sig uttryck i att enskilda individer sökt sig till verksam-
heten och i att verksamheten har fått kommunalt och statligt ekonomiskt 
bidrag. 

I inledningskapitlet beskrevs den formella skolan och folkbildningen 
som två parallella verksamheter. Den allmänna utbildningsnivån för svens-
ka medborgare har höjts avsevärt och därmed skulle folkhögskola och stu-
dieförbund inte längre behövas ur medborgerlig, eller annan, aspekt. Sam-
hällskunskap har dessutom varit ett obligatoriskt ämne (så kallat kärnämne) 
gymnasiet. Därmed skulle en kompletterande pedagogisk verksamhet kun-
na vara onödig.  

Den tanken motsägs av exempelvis resultat som visat att det kan finnas 
ett dolt parallellskolesystem inom gymnasieskolan där två likartade kurser 
presenteras, men genomförs helt olika. Elever i olika klasser eller skolor 
eller i skilda grupper tränar inte samma medborgerliga kompetenser och 
ställs inte heller inför samma förväntningar på medborgerlig aktivitet366. 
Det sena 1900-talet innebar också utökade möjligheter till ett val av kurser 
inom gymnasiet och samhällskunskap kan också komma att bli valbart. Om 
kurser, till exempel i samhällskunskap, är olikartade och dessutom blir möj-
liga att välja bort, skulle både enskilda individer och samhället ha intresse 
av att det finns kompletterande pedagogisk verksamhet för medborgare all-
mänt, men också särskilt. Det förutsätter möjligen att någon form av margi-
nalisering eller svårighet att handla som medborgare synliggörs. 

Ett annat skäl är hur medborgare betraktas under ett livsförlopp. Om ett 
kriterium för utbildningen är att leda till önskan om fortsatt lärande, vilket 
Dewey367 menade, kan inte lärande reduceras till yngre åldrar i formell 
skola. Livslångt lärande får ytterligare aktualitet eftersom rörligheten i Eu-
ropa, och andra delar av världen, ökar. Det är inte enbart nya generationer 
som föds in i samhället och deltar i förmedling och nyskapande, det är ock-
så vuxna personer med mycket skilda erfarenheter som skall tolka och re-
konstruera samhället. Eftersom en förväntan finns på livslångt lärande före-
faller det som om även den vuxne konstrueras som lärande. Min egen tolk-
ning av observationerna är att en vuxen studerande konstrueras, däremot 
har jag inte problematiserat huruvida det är en vuxen studerande eller vux-
en lärande. Dessa båda beteckningar behöver inte sammanfalla.  

Frågan är om det fortfarande är en medborgarroll som skall stödjas. Gid-
dens, Beck och Fraser368 är exempel på författare som diskuterar identitet 

                                              
366 Se Lund, 2006 och Carlsson, 2006 
367 Dewey, 1916/1999, s. 91, 89, 107, 141 
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snarare än roll. Bergstedt och Helmstad menar att identitetsskapande på-
verkas av hur utbildning utformas.  

Bergstedt och Helmstad369 anser att det återigen finns politisk styrning 
av ett identitetsprojekt så som det fanns när medborgare i en nation skulle 
ersätta äldre gemenskaper. De menar att ett europeiskt medborgarbegrepp 
är ett uttryck för denna politiska styrning av identitet och de undrar hur en-
gagerade människorna är för ett utvidgat medborgarbegrepp. Utbildning 
har alltid varit kopplad till politisk styrning enligt Bergstedt och Helmstad 
och folkhögskola och studieförbund är inget undantag. Folkhögskola och 
studieförbund ingår i en politik för vuxenutbildning.  

Bergstedt och Helmstad förefaller tveksamma inför ett utvidgat medbor-
garbegrepp, det är inte den Europeiska unionens företrädare. Resultaten 
från analysen av de europeiska projekt som folkhögskola och studieförbund 
deltog i370 visar att det finns en förväntan på att det europeiska medborgar-
skap, som redan finns som roll, skall omfatta en europeisk medborgaridenti-
tet. De europeiska samverkansprojekt som presenterats i denna studie kan 
uppfattas som (möjligen omedvetet) stöd för att skapa en europeisk identi-
tet.  
 
Behövs särskilt innehåll i medborgarutbildning? 
Frågan blir ändå om det behövs någon särskild form av medborgarutbild-
ning. Englund371 menar att en fråga kan ställas om vilket utrymme som 
”politisk bildning” har, vilken karaktär den har och i vilken mån och hur 
enskilda medborgare relateras till samhället som helhet. Englund menar att 
balansen mellan en mer allmän kollektiv viljebildning och en mindre om-
fattande kollektiv viljebildning har förändrats så att tonvikt läggs vid den 
senare. Vad jag förstår önskar Englund att en mer allmän kollektiv vilje-
bildning skall få större utrymme och han diskuterar möjligheterna att be-
trakta medborgare som en politisk identitet vilken utvecklas genom delibe-
rativa samtal. Det har dock visat sig svårt att skapa miljöer för dessa samtal 
i grundskolan trots att läroplanen för grundskolan omfattar ämnet sam-
hällskunskap. Det blir inte deliberativa samtal som präglar medborgerlig 
bildning. Utrymmet för politisk bildning har blivit begränsat, den politiska 
bildningen, oftast i ämnet samhällskunskap, har blivit faktaförmedling och 
synen på formella skolan som gemensam mötesplats för olika grupper med 
diskussioner på samhällsnivå har förändrats till att utgå från rättigheter till 

                                              
369 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 35-36 
370 Se kapitel 6 i denna studie 
371 Englund, 1999, s. 24, 36f 
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valmöjlighet för enskild individ och familj372. Englund problematiserar 
alltså innehållet i ämnet samhällskunskap.  

Tidigare har jag fört fram att det kan finnas intresse för kompletterande 
pedagogisk verksamhet i exempelvis folkhögskolan eftersom samhällskun-
skap reduceras eller saknas i skolan373. Englunds resultat visade att sam-
hällskunskap inte alltid blivit ett stöd för offentlig handling. Konsekvensen 
blir att det inte ens är tillräckligt att ha kvar samhällskunskap som obligato-
riskt ämne om innehållet inte fyller syftet att förbereda inför offentlig hand-
ling.  

Här finns då en öppen fråga om det är struktur som hindrar såsom äm-
nesindelning eller tidsramar med korta lektioner. Eftersom folkhögskola 
och studieförbund inte har formell skolas struktur borde detta vara ett 
mindre hinder. Ett mer besvärande hinder skulle kunna vara att medborga-
ren som pedagogiskt projekt kan bli ett oidentifierat, ett oprofilerat projekt. 
Studerande, organisatörer och finansiärer kanske vet att de deltar i respekti-
ve finansierar ett medborgarinriktat pedagogiskt projekt, men har vaga upp-
fattningar om innehållet. Vad skulle då kunna vara angeläget att synliggöra 
när det gäller innehållet i medborgaren som pedagogiskt projekt?  

Den kompetens som en medborgare behöver ha är att bedöma människor 
och åtgärder och att ta ansvar för att stifta och lyda lagar, menade De-
wey.374. Gutmann375 menar att politisk utbildning omfattar dygder, kun-
skaper och färdigheter som är nödvändiga för politiskt deltagande. Politisk 
utbildning som förbereder medborgarna för att medvetet reproducera de-
mokratiska värden är den formella utbildningens främsta sociala uppdrag. 
Benhabib376 menar att medborgaren förväntas använda sitt politiska om-
döme på valdagen, men också till vardags, förstå syftet med den sociala 
ordningen (lagen) och också vara beredd att diskutera olika frågor. Dessut-
om måste medborgaren kunna bedöma om en viss person, eller kanske or-
ganisation, har den kompetens som behövs för att fullgöra uppdraget. Slut-
ligen måste medborgarna kunna bedöma de förutsägbara konsekvenserna 
av sina val utifrån samhällets förflutna, närvarande och framtid.  

Förväntan på medborgaren blir att kunna lära in social ordning och ut-
veckla det omdöme som krävs för att avgöra när förmedlingen av den soci-
ala ordningen behöver brytas och något nytt skapas. När jag jämför ovan-

                                              
372 Jämför också Boman, 2002, s. 311, vars studium av policytexter för utbildning också 
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stående författares bild av medborgaren med hur jag tolkat bilden av med-
borgaren som informanterna gav (i kapitel 4) finns flera likheter. Informan-
terna förespråkade en aktiv och tålmodig medborgare med omdöme. När 
jag tidigare i detta kapitel föreslog att medborgarbegreppet behöver disku-
teras och att externa självständiga medborgerliga handlingar kan reflekteras 
i pedagogisk praktik menar jag att mitt förslag har likheter med det de 
nämnda forskarna diskuterar, med en skillnad. Gutmann för fram vikten av 
att reproducera en demokratisk social ordning, vilket också finns i formella 
skolans uppdrag i Sverige formulerat i läroplan. Folkhögskola och studie-
förbund har visserligen statlig finansiering med hänvisning till att verksam-
heten ger stöd till demokrati, men som jag tolkar uppdraget finns större 
möjlighet att närma sig demokrati via diskussioner om medborgarbegreppet 
och även delta i förändring (inte enbart reproducera).  

I den ovanstående beskrivningen tolkar jag det som att det först och 
främst blir en roll som en enskild individ tar, även om identitetsskapande 
också diskuteras. Ofta förknippas medborgare med en roll där utbildning 
skall förbereda eller skapas situationer där rollen får gestaltas. Olika teore-
tiker lägger tonvikten mer eller mindre på fakta, färdighet, gärna visad i 
handling och på dygder. Beck menar dock att utbildning inte längre själv-
klart leder till något bestämt ”efteråt” såsom att det finns arbete eller given 
medborgarroll. Medborgarutbildning måste ta hänsyn till det den enskilda 
individen redan erfarit av medveten eller omedveten politisk handling, nuet 
och en tänkt framtid377. Det innebär att medborgarrollen allt oftare diskute-
ras i form av medborgare som del av en identitet, eller en identitet av flera. 
Medborgare kan uppfattas som en identitet bland andra, eller en livsstil 
bland andra, som en enskild individ har, eller inte har, under en period i sitt 
liv. Ett skifte i begreppsanvändning kan leda till att andra frågor ställs till 
individer om pedagogisk verksamhet där inte längre roller blir centrala utan 
frågan ställs om hur identitet skapas.  

Bergstedt och Helmstad378 tolkar studerandes minnesbilder av folkhög-
skolekurser och finner ett antal motsatspar i berättelserna, varav individ och 
kollektiv är ett av flera motsatspar som utgör grund för identitet. Motsats-
paren kan finnas som enheter och de studerande växlar mellan individ och 
kollektiv. Motsatsparen aldrig är stabila, de är alltid en illusion. Även sub-
jektet (och därmed identiteten) är i ständig förändring och Bergstedt och 
Helmstad menar att ständig förändring också finns i samhället. De379 före-
slår att folkbildningen ska arbeta med att synliggöra att motsatserna individ 
                                              
377 Beck, 1986/1998, s. 245-246 
378 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 109, 115, 121-126, 143 
379 Bergstedt och Helmstad, 2003, s. 144-150 
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och kollektiv är illusioner, framför allt behöver kollektivet som förebild 
problematiseras. De (stabila) kollektiv som presenterats i ett modernt pro-
jekt såsom nation, familj, klass inte längre är grund för identitet. De stude-
rande behöver lära sig att hantera att ingen garanti finns. Istället finns en 
ständigt föränderlig identitet.  

Jag tolkar Bergstedt och Helmstads argumentation som att de menar att 
det centrala är att pedagogisk verksamhet inte skapar en föreställning att 
identiteter är stabila eller att det är önskvärt att de är stabila. Även Beck 
menar att det centrala för medborgare är att hantera det icke stabila, men 
han har en nyansskillnad, att medborgaren skall hantera osäkerhet. Jag de-
lar Bergstedts och Helmstads uppfattning om att mångfald och icke stabili-
tet behöver lyftas fram inom pedagogisk praktik och även deras uppfattning 
att 1900-talets moderna projekt förefaller ha haft som vision att skapa stabi-
litet, enhet. Däremot menar jag att den pedagogiska verksamhet som ge-
nomförts under 1900-talet tydligt visar att medborgarbegreppet inte varit 
stabilt, innehållet har kontinuerligt debatterats och reformer har ständigt 
genomförts för att påverka innehållet i medborgaren som ett pedagogiskt 
projekt380. Jag delar Bergstedts och Helmstads uppmaning att påvisa illu-
sionen av stabilitet, men för att kunna göra det menar jag att det behövs en 
diskussion inom pedagogisk verksamhet som synliggör hur vi tänker och 
agerar som om kategorierna privat, offentlig respektive medlem och med-
borgare finns.   

Oavsett om det är roll eller identitet som skall få en grund kan kategorier 
som privat och offentlig användas. Även Ljunggren381 menar att pedago-
gisk verksamhet behöver omfatta identitetsgrundande handling, inte enbart 
lärande för framtida handling. Framför allt är det diskussioner i offentliga 
rum (såsom formell utbildning) som Ljunggren föreslår. Om denna offent-
lighet skulle ha fokus på lärande och kunskapsuppdrag uppfattar Ljungg-
ren382 detta som en historisk eftersläpning. Då skulle en föreställning kvar-
stå att det finns något bestämt som elever och studerande skall skolas in i 
eller skolas till. Ljunggren383 menar att den pedagogiska verksamheten kan 
uppfattas som ett offentligt samtal där innehållet inte är bestämt på förhand 
och där elever ses som en medborgarpublik. Personalen skall därmed inte 
engagera sig för någon särskild grupp eller sak (emancipation) utan organi-
sera förutsättningar (konstitution) för utveckling hos elever. Det integrativa 
                                              
380 Jämför Björk som menar att hela det moderna projektet aldrig varit ”stabilt” utan 

kontinuerligt förändrats beroende på olika intressegruppers inflytande, Björk, 2002, s. 
56, 63, 209 

381 Ljunggren, 1996, s. 237-238, 245-249 
382 Ljunggren, 1996, s. 237-238, 241, 251, 253, 255 
383 Ljunggren, 1996, s. 230, 257 
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perspektivet byts mot ett reflexivt och det emancipativa mot ett konstitutivt. 
En pedagogisk utmaning består då av att genomföra skiftet från integration 
och emancipation till reflektion och konstitution. 

Som jag tolkar Ljunggren blir det främst två perspektiv som lyfts fram. 
Först och främst föreställer sig Ljunggren att en pedagogisk verksamhet 
kan gestaltas i ett offentligt samtal som utgår från erfarenhet och där också 
erfarenheter görs. Det offentliga samtalet och utgångspunkt i erfarenhet 
finns i folkbildande verksamhet, men det Ljunggren presenterar skulle kun-
na ta sig uttryck i att den totala pedagogiska verksamheten grundas på ett 
antal frågor som ställs (av de studerande) och därefter genomförs ett eller 
flera projekt.  

Jag delar Ljunggrens syn på att det offentliga samtalet med erfarenhets-
utbyte är centralt. Det jag däremot vill problematisera är att det kan uppstå 
en situation där aktivitet koordineras inom pedagogiska verksamheten och 
utförs extern och sedan återförs för diskussion. Vad som då kan hända är att 
det inte synliggörs att aktiviteten är koordinerad, de studerande kan få in-
tryck att det är som medborgare de agerar. Om syftet är en medborgerlig 
handling är den inte självständigt genomförd av en medborgare utan kollek-
tivt koordinerad för en studerande. 

Det finns också skäl till att återknyta till Gutmann och Thompson som 
diskuterar motivering för handling. Gutmann och Thompsons föreslår att 
valda representanter skall motivera sina beslut, men jag föreslår att moti-
veringen även kan ha en pedagogisk poäng; studerande argumenterar för 
sina externa medborgerliga (icke)handlingar. När en studerande argumente-
rar kan en fråga ställas hur aktivitet bedöms. Så som jag förstår Ljunggrens 
förslag kan det, åtminstone inom folkhögskola, bli oklart om handlingen är 
en studerandehandling som skall bedömas av personal eller om det en med-
borgerlig handling där handlingen inte bedöms, men däremot argument och 
motivering för och emot handlingen ska bedömas. Även om inte formella 
betyg ges så sker en bedömning av studerande eftersom de kan begära ett 
studieomdöme. 
 
Vem skulle kunna organisera medborgarutbildning? 
Gutmann384 menar att om vi skall tala om demokratisk utbildning uppstår 
en fråga, vem organiserar utbildningen? Vad jag förstår menar Gutmann att 
det bör finnas en offentlig obligatorisk utbildning som lokal och nationell 
styrelse organiserar. En demokratisk utbildning skapas också genom läran-
de utanför skolsalar, den fortsätter också i vuxen ålder. En särskild situation 

                                              
384 Amy Gutmann, Democratic Education, 1987/1999, s. 16, 18-19, 41, 173, 153, 173 
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uppstår då vuxna behöver utbildning. Eftersom vuxenutbildning är ett stöd 
till medborgare skall staten även stödja vuxenutbildning, menar Gut-
mann385.  

Det finns dock andra ”organisatörer” som kan vara verksamma. Will 
Kymlicka och Wayne Norman386 menar att olika ideologiska riktningar 
leder oss till olika situationer där vi lär oss och utvecklar medborgerliga 
dygder. En riktning menar att marknaden lär oss dygder, en annan att väl-
färdsstaten och organisationer stärker (empower) medborgerliga dygder, 
särskilt genom att välfärdsstaten distribuerar maktutövningsmöjligheter till 
lokal nivå. En variant att deltagande i politik är ett värde i sig och det of-
fentliga livet har företräde framför ett privat liv. Medborgaren lär och fost-
ras genom att delta i politiskt liv. Ytterligare en variant är de som menar att 
det är inom frivilliga organisationer som enskilda individer lär sig medbor-
gerliga dygder. I motsats till de nämnda anser andra att dygderna socialise-
ras och lärs i formella utbildningen. Kymlicka och Norman argumenterar 
för att diskussion skall föras om ”ansvarsfullt medborgarskap” som kom-
plement till teori om demokrati och rättigheter, men ger inget förslag på 
vem som skall organisera att detta ansvarsfulla medborgarskap skall fostras 
och läras.  

Vart skall då en medborgare vända sig om hon befinner sig i denna situa-
tion som flera forskare beskriver där framtiden är både oklar och osäker i 
fråga om vilken stat jag tillhör som medborgare, vilka rollförväntningar 
som finns, om rollerna skall åtskiljas eller inte, om rollen som medborgare 
successivt övergår till konsument? Kanske skall frågan om roll bytas till en 
fråga om identitet. Vad skulle folkhögskola och studieförbund kunna tillfö-
ra för att medborgare ska kunna hantera respektive lösa dilemman av detta 
slag?  

Pedagogisk verksamhet inom folkhögskola och studieförbund har under 
1900-talet utgått från en situation där det varit brist på utbildningsplatser 
för medborgare. Under 2000-talet har de flesta387 tillgång till utbildning, 
grundskolan är till och med obligatorisk. Det är få som inte fortsätter på 
gymnasienivå. Hälften av gymnasieskolans årskull förväntas fortsätta stu-
dier på högskola. Dessutom finns privata utbildningsanordnare, varav folk-
högskolor och studieförbund är några. Tillgång till utbildning förefaller inte 
längre vara problemet.  
                                              
385 Gutmann, 1987/1999, s. 257, 263  
386 Will Kymlicka och Wayne Norman, ”Return of the Citizen”, Ronald Beiner, red, 

Theorizing Citizenship, 1995, s. 292-309  
387 Det ökande antalet barn som befinner sig illegalt i Sverige har inte tillgång till denna 

utbildning, men i studiens slutskede har en debatt startat i Sverige och förberedelser 
genomförs för att barnen ska få rätt till utbildning 
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Folkhögskolor och studieförbund har själva uttryckt hur de betraktar sin 
roll388. Först och främst anges att de har en aktiv roll för att forma framti-
dens samhälle. Där är utveckling och förnyelse av demokrati ett överordnat 
uppdrag. På individnivå skall den pedagogiska praktiken omfatta medbor-
garbildning, individuell kompetensutveckling och personlig utveckling. Det 
är tre områden där rollen skall stärkas. Det första är inom gymnasieutbild-
ning, yrkesutbildning och fortbildning. Det andra är inom folkhälsa med 
förebyggande och rehabiliterande insatser. Det tredje är inom kultur där 
både individuellt skapande och lokalt kulturliv skall stödjas. På samhällsni-
vå skall de arbeta med lokal och regional utveckling. Särskilt skall storstä-
derna uppmärksammas. Genom att kombinera lokala och internationella 
insatser skall de spela en roll i långsiktigt hållbar utveckling.  

Den senaste utvärderingen av folkhögskola och studieförbund389 utvär-
derar först och främst huruvida statens syfte med statsbidrag är uppfyllt. 
Utvärderingen bedömer att verksamheten i stort uppfyllt kraven på att nå 
befolkningen och att erbjuda den verksamhet som staten stödjer i fråga om 
utbildning och kulturella aktiviteter. Särskilt noteras att verksamhet för-
läggs i tätbebyggda områden så att nya grupper nås, till exempel de som 
inte tillhör föreningar. Dessutom noteras att uppdragsutbildning fått allt 
större plats. Dock anges också att folkbildning (där folkhögskola och stu-
dieförbund ingår) borde vara en tydligare del av den lokala offentlighe-
ten390.  

Den riksdagsproposition391 som följde efter utvärderingen beskriver att 
det finns en rollfördelning mellan stat och folkbildning och att denna består 
av att staten anger syfte och lämnar statsbidrag, medan folkbildningen for-
mulerar mål för verksamheten. I propositionen finns förslag till förändring-
ar varav jag vill ta upp en. Tidigare har målgrupper angetts, nu presenteras 
verksamhetsområden. Dessa är i korthet demokratisk värdegrund, mångkul-
turellt samhälle (invandrare), demografisk utmaning (yngre), livslångt 
lärande för vuxna (arbetslösa), personer med funktionshinder, folkhälsa, 
hållbar utveckling och global rättvisa samt kulturverksamhet. På ett sätt 
ansluter uppdraget nu till Ljunggrens önskan om mindre emancipation och 
mer konstitution (grundläggande förutsättningar) för vissa grupper eftersom 
inte längre särskilda grupper ges extra anslag. Samtidigt går det att tolka in 
att åtminstone invandrare, arbetslösa och personer med funktionshinder 

                                              
388 Folkbildningsrådet, Folkbildningens framsyn. Framtidens folkbildning, roll och upp-

gifter, 2004  
389 SOU 2004:30 
390 SOU 2004:30, s. 19 
391 Prop. 2005/06:192 
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fortfarande förefaller vara prioriterade. Som jag ser det går det också att 
tolka in att det finns ytterligare en målgrupp, de unga. Det kan också vara 
värt att notera att propositionen tar upp att uppdragsutbildning förekommer 
allt oftare som finansiering. I propositionen anges att även uppdragen bör 
kännetecknas av folkbildningens idé och metodiska kännetecken392. 

Formuleringar i folkbildningens självbild, den statliga utvärderingen och 
formuleringar i riksdagens proposition förefaller samstämmiga ifråga om 
att folkhögskola och studieförbund har en roll att fylla. Det finns fortfaran-
de behov av kompletterande och alternativ utbildning inom allmänna eller 
särskilda ämnen, dessutom har yrkesutbildningen blivit mer synlig. Med 
perspektivet livslångt lärande finns sannolikt möjligheter att folkhögskola 
och studieförbund också kan få tydligt uppdrag att organisera fortbildning.  

Innebär denna beskrivning av samstämmighet att medborgare och de 
kollektiv som medborgaren ser sig tillhöra stöds att delta i offentliga dis-
kussioner om gemensamma frågor? Låt oss anta att folkhögskola och stu-
dieförbund i slutet av 1800-talet successivt knöts allt närmare en nationell 
stat som finansierade den pedagogiska verksamheten med medborgerliga 
aspekter som skäl. Till detta fördes kommunalt stöd på kommun- och 
landstingsnivå, av liknande skäl. Det skulle innebära ett system där olika 
parter konstituerar varandra. Förutsatt att medborgare förstås som en en-
skild individs relation till en nationalstat, vilket jag gjorde i början av denna 
studie, skulle då frågan om medborgare bli mindre aktuell när nationalsta-
ten får svagare roll och en privatisering genomförts av allmänna verksam-
heter. I denna demontering skulle då också folkhögskola och studieförbund 
ingå, eftersom dessa utgjorde en del av det nationella ”folkhemsbygget”.  

Som jag beskrivit i studien har jag själv förändrat min förståelse av med-
borgarbegreppet och knyter det inte längre så starkt till nationalstaten, utan 
att därför frikoppla begreppet därifrån. På liknande sätt kan relationen mel-
lan folkhögskola och studieförbund och nationalstat förstås. Relationen har 
förändrats. Istället för att betrakta folkhögskola och studieförbund som 
framförallt en konstituerande del i ett system där medborgare är en roll be-
håller folkhögskola och studieförbund sin konstituerande roll, men får i allt 
högre grad också rollen som part i ett kontrakt. Folkhögskola och studie-
förbund får uppdrag av stat och kommun, vilket betalas. För mig förefaller 
det finnas en skillnad mellan statligt stöd/bidrag till pedagogisk verksamhet 
och statlig, kommunal betalning för uppdrag för pedagogisk verksamhet. 

                                              
392 Ann-Louise Petersen fann att studieförbund förändrat sitt språkbruk när de konkurre-

rat om uppdrag inom vuxenutbildning, men menar att de behållit sin ”särart”, Ann-
Louise Petersen, Marknadsorientering inom folkbildningen: fritt och frivilligt i ett nytt 
ljus, 2006  
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Rollen för folkhögskola och studieförbund förefaller finnas, men i ett re-
konstruerat system där relationer förändrats.  

Innehållsfrågan i den pedagogiska verksamheten kan delvis vara en öp-
pen fråga. Den skulle kunna innehålla medborgaren som pedagogiskt pro-
jekt. En möjlig väg att pröva är utökade diskussioner bland olika parter så-
som studerande, personal, styrelse och finansiärer (studerande, kommun, 
stat). Först skulle en förnyad diskussion om medborgarbegreppet och dess 
innehåll kunna genomföras. Utifrån den diskussionen skulle en fortsatt dis-
kussion om prioritering i den pedagogiska verksamheten kunna föras och 
synliggöra denna prioritering. Slutligen kan en motivering göras till varför 
denna prioritering (inte) görs. Som jag förstår det behöver medborgaren 
som pedagogiskt projekt kontinuerligt vara en öppen fråga för offentlig 
diskussion, kritisk granskning och kollektiv reflektion.  
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Summary 

Pedagogic practice often involves preparing the student for different roles 
in society as well as personal development. The aim of the thesis is to in-
vestigate how the concept of citizen is understood by individuals and is 
shaped in pedagogic practice in folk high schools and adult education asso-
ciations in Sweden.  

 
Chapter 1 offers examples of the ways in which individuals acted to pro-
mote the foundation of institutions to organise pedagogic activities for citi-
zens and how these institutions were then established.  

During the 20th century education was organised for both young people 
and adults. Compulsory primary education was followed by voluntary up-
per-secondary education. During the late 20th century, increasing numbers 
of adults were expected to participate in higher education and recurring 
education. The folk high schools and the adult education associations ex-
tended their activities both to provide learning environments that could sup-
plement formal schooling and to offer alternatives to formal schooling. 
Sweden’s admission to the European Union in 1995 had explicit conse-
quences for pedagogic practice. European citizens were able to move from 
one country to another and so the national educational systems had to be 
coordinated, starting with higher education. 

Access to a pedagogic undertaking is one issue, but another is what the 
aim of the pedagogic undertaking is. One of the tasks of the compulsory 
schools, upper-secondary schools, folk high schools and the adult education 
associations has been to organise activities that would support the role of 
the citizen. The aim of this study is to explore how the concept of citizen is 
understood by individuals and embodied in pedagogic practice. The study 
is restricted to folk high schools and adult education associations. To 
achieve this purpose three problems have been formulated. The first con-
cerns how individuals understand the concept of citizen, the second how 
pedagogic practice in folk high schools and adult education associations 
can contribute to understanding of the concept of citizen and the third the 
impact of the different conceptions of the concept of citizen on pedagogic 
practice. 
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Chapter 2 describes how the study has been implemented. Data have 
been collected through interviews, observations and the study of docu-
ments.  

To investigate how individuals understand the concept of citizen a num-
ber of interviewees were chosen. The informants were selected so that the 
population would contain some representatives of the categories of women, 
young people and people with different cultural backgrounds. In order to 
locate informants cluster sampling was used, in other words I sought out 
geographical areas or situations were there were likely to be women, young 
people and people from different cultural backgrounds. To enable study of 
how pedagogic practice in folk high schools and adult education associa-
tions could contribute to understanding of the concept of citizen observa-
tions were made of the way they worked and documents studied. Among 
the courses offered at folk high schools a general course and an aesthetic 
course were selected for observation. In addition three different study cir-
cles selected from three different adult education associations were ob-
served. One of them was on the theme of health, one on the theme of poli-
tics and one on parenting. Finally an analysis was made of the documents 
in which folk high schools and adult education associations accounted for 
EU projects in which they had been involved. All of these documents de-
rive from the Grundtvig 2 programme between 2000 and 2006, and the folk 
high schools and adult education associations participating were identified 
using the records of the International Programme Office.  

Chapter 3 presents the theories on which the study is mainly based, 
problems that can arise in dealing with the concept of citizen and the un-
derstanding of the concept of citizen that existed at the beginning of the 
study.  

Jürgen Habermas’s social theory comprises a division of society into a 
private and a public sphere, where the public arena is used by citizens for 
discussion. His theory on communicative rationality includes a procedure 
for public discussion to lend legitimacy to political decisions.  

Habermas’s theories point to a possibility of discussion for citizens, but 
practice indicates that certain citizens have greater difficulty than others in 
adopting their public roles. Attaining the status of citizen seems to be less 
problematic than acting as a citizen. Above all, differentiation is most usu-
ally based on the categories of age, gender, class, ethnicity, but residence is 
also discussed as a possible differentiation. In addition these differentia-
tions may interact with each other in what is known as intersectionality. 
Another differentiation is described, which is the question of where territo-
rial, judicial boundaries are drawn or not drawn. More and more frequently 
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there is discussion of the way in which not territories but ideas constitute 
the basis of citizen’s belonging and rights. At the same time local actors are 
also gaining in significance.  

The questions posed in this study are all based on the premise that there 
is a private and a public sphere in society and that individuals enter the 
public sphere and become citizens by discussing shared issues. Therefore 
individuals were asked about how they use the public sphere to act as citi-
zens and the obstacles and possibilities that exist with regard to their action. 
A similar method was used to study how situations are created in the folk 
high schools and adult education associations to enable public discussion of 
shared issues by students. 

Chapter 4 contains a presentation of the findings of an interview survey 
in which informants were asked how they understand the concept of citizen 
and its practical impact. 

During my interviews the issues of the public sphere and the relationship 
of the individual versus the collective were central. The public occasions in 
which the informants met, discussed shared issues and formed an opinion 
were arranged continuously or on occasions by the informants themselves, 
within various associations or by the local authority or the state. They could 
also occur at random. Participation in the public sphere could be more or 
less voluntary. The media used by the informants to discuss and/or form an 
opinion were direct contacts with others or books, newspapers, television, 
radio, telephones, the Internet and objects (exhibits at museums). The pub-
lic sphere consisted of their homes, the streets in the central areas of the 
nearest towns, outdoors in the areas in which they lived, the premises of 
various associations, churches, libraries, museums or a virtual space. The 
informants saw, spoke, listened and they also experienced the public sphere 
emotionally.  

Citizenship qualities such as the ability to communicate and to interact 
with others were focused on. At the same time it transpired that the public 
sphere could itself pose obstacles to communication and interaction. Trans-
forming oneself from private individual to public citizen was not an easy 
process and moreover the outcome was not undeniably positive. Even so, 
most of the informants endeavoured to undergo this transformation and 
gain the ear of those making administrative and political decisions. The 
findings of the interview survey indicated that the informants did not 
mainly attempt to influence those involved in national politics. Instead it 
was rather local politicians that were interesting. The informants took part 
primarily in discussions of the interests shared by a smaller circle (fami-
lies), not in making decisions for the public good. 
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They rarely referred to any pedagogic practice that supported their ac-
tivities in the public sphere or discussion of shared concerns. Instead they 
asserted that they were able to act, with more or less success, and exert 
public influence.  

Chapter 5 presents and discusses the results of the observations at a folk 
high school and the study circles of the adult education associations. Here 
the questions involved the ways in which students were prepared for the 
public sphere through discussion of shared concerns.  

The results showed that the folk high school’s aesthetic course can be 
viewed as focusing on a profession, the general course regarded as focusing 
on general education. In comparison with the adult education association 
study circles on the themes of health, politics and parenting, my impression 
is that the practice observed in the folk high school is intended to enhance 
the student’s personal development and provide support in their role as stu-
dents and, to some extent, in the labour market. The focus is on the indi-
vidual. The human being, the member, the employee are affirmed and sup-
ported. The citizen who is educating herself or himself and thinking in col-
lective terms beyond the individual is sometimes acknowledged and sus-
tained, sometime not.  

The course in the folk high school where the observations took place did 
not seem to be intended to result in individual or collectively coordinated 
action by the students in their roles as users or citizens. This is what I found 
instead in the study circle on the theme of health. In this group, the collec-
tive was firmly apparent. It was in this study circle that the students sought 
out those active in local politics. They were able to meet local politicians 
and argue for changes. The starting point for the collective activity that be-
gan in this derived, however, from personal, if not to say private, experi-
ences.  

The observations at the folk high school and the adult education associa-
tions sometimes revealed that the citizenship dimensions I was using (pub-
lic sphere, individual/collective) did exist, sometimes not. One explanation 
of the greater clarity with which they could be observed in the study circles 
and the aesthetics course may be that the students have already defined the 
personal project for which they want support in realising and sustaining, 
while in the general course at the folk high school those planning the pro-
gramme have based their approach on a definition of the students’ future 
general (citizenship?) needs. In one sense, the folk high school’s focus on 
support for the individual could provide a basis for the later construction of 
a collective. The folk high schools and the adult education associations 
have not been assigned the explicit task of enabling students to practise 
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citizenship skills or to coordinate collective action. Nor could any practice 
of this kind be seen during these observations.  

Chapter 6 accounts for and discusses the results of study of the reports 
on EU projects in which folk high schools and adult education associations 
had participated. The problem area dealt with was how the pedagogic prac-
tice had involved training for a public sphere that was European and in 
which shared issued could be discussed. 

The results revealed that EU projects were not open to “all”. Sometimes 
only the staff was included. In addition there was a directive that required 
those applying for Grundtvig funding to focus on specific target groups. 
These were to consist mainly of groups of citizens considered to be disad-
vantaged in some respect, directly or indirectly. In spite of these restric-
tions, or perhaps because of them, recruitment turned out to problematic. 
Those to be targeted were not always motivated.  

When staff and students visited each other or took part in e-mail corre-
spondence, they entered the public sphere in the form of the adult education 
organisations in the same way as in Sweden. Both staff and students used 
the method of reverting to their own self-image (as organisation, profession 
or individual) and also to the context, often a local one, in which they ex-
isted. Depending on the design of the project, focus was placed on the indi-
vidual or the collective. 

The results of the observations of folk high schools and adult education 
associations in Sweden rarely provided examples of students reflecting 
over how they used their knowledge and skills in the work and activities of 
societies and associations, for instance. On the other hand in the EU pro-
jects, Swedish students were enabled either to make contacts or renew their 
contacts with associations or societies and the local community. Most of 
them were admittedly taking part in a subjective project, but in the EU pro-
jects it was manifestly obvious that the students also had to enhance the 
way in which they presented themselves (their self-images) by including 
something about their local community in their accounts. In this way, the 
EU projects can be viewed as a new public sphere that meant that their 
studies took those studying in the folk high schools and adult education 
associations beyond the public sphere that they themselves constituted. The 
EU projects offered an opportunity for participants to “knit together” their 
subjective individual projects, their links with the local community and 
links with Europe in the pedagogic practice.  

The outcome was that the national level was toned down. Participants in 
the EU projects did not appear to want to approach national politicians and 
only few to approach those involved in local politics. They were more 
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likely to turn to the workplace and to societies and associations. The situa-
tion becomes interesting for pedagogic practice as the question can arise of 
which political representatives to study and address: local, national or 
European.  

Chapter 7 problematises how different views of the concept of citizen 
can have consequences for pedagogic practice. 

One central dimension of the concept of citizen has been public discus-
sion in the public sphere. The results of the studies provide no grounds for 
amending the assumption that there is a private and a public sphere, even if 
this study does illustrate the difficulties of participating in discussions in 
the public sphere. On the other hand my own understanding of the concept 
of citizen altered. To begin with I understood citizenship as denoting the 
relationship of the individual to the system of political government in 
which citizens use the public sphere to discuss shared issues and make de-
cisions for the public good. My amended understanding reveals the exis-
tence of various levels in the system of political government, such as na-
tional, regional and local levels. In addition I excluded decisions for the 
public good and retained discussion about shared interests. I then argue that 
pedagogic practice in folk high schools and adult education associations 
should enable discussion of the content of the concept of citizen. One rea-
son for this is that there is no unambiguous understanding of the concept, 
another is that democracy presupposes citizens and the practice is expected 
to sustain democracy, a third is that there may be a hidden agenda (educa-
tion for citizenship) that the students were unaware of and which they 
therefore did not choose when the applied for enrolment. If staff and stu-
dents are not in agreement about the content, learning may be inhibited.  

I then argue that citizenship should also involve practice in the form of 
some other action than discussion. When I interpret the results from the 
pedagogic practice studies I get the impression that the internal discussions 
are rarely transformed or thematised so that private concerns become col-
lective issues. My interpretation is that some form of pedagogic measure is 
required if private concerns are to become collective issues. This would 
also enable the students to use the possibility of arguing for and justifying 
their actions. The results of this study provided the basis for identifying 
four different typical cases in which the concept of citizen can be embodied 
in pedagogic practice. What I present with the different models is a) that 
actions can be undertaken in or outside pedagogic practice; b) that actions 
can be coordinated in pedagogic practice or undertaken individually; and 
that c) actions can be discussed and subject to self-reflection or not undergo 
such treatment. What I argue for is that the students undertake (or do not) 
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an independent act of citizenship which then again becomes part of peda-
gogic practice when it is justified or reflected over in folk high schools and 
adult education associations.  

The chapter concludes with a discussion of the social role to be played 
by the folk high schools and adult education associations in Sweden. There 
are target groups that need to supplement their education for different rea-
sons. In addition there are individuals who seek self-development in their 
spare time. This focus of this study has, however, been the role or identity 
of the citizen and the formation of a collective purpose. What I argue for in 
this final chapter is that the folk high schools and adult education associa-
tions should be able to contribute with a discussion of the concept of citizen 
among their students, staff and governance and participate in making a 
pedagogic contribution in the form of discussion of an external act of citi-
zenship. In this way education in citizenship could be renewed.  
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