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Abstract 

This thesis explores pedagogical practices and everyday learning at a 
folk high school by looking at how encounters between teachers and 
course participants appear in the pedagogical practice. It also explores 
how the relational dimension of these encounters can be understood 
and what significance the encounters have in teachers’ practice. For this 
purpose, the study draws on a folk high school’s craft courses where 
encounters are made visible and described from a teacher perspective. 

Drawing on empirical data from ethnographic field studies includ-
ing recorded interviews, daily conversations, and school documents, 
and thereby establishing a lifeworld phenomenological perspective, the 
study shows a pedagogical approach characterised by a firm belief in 
encounters as a pedagogical point of departure for teaching and learn-
ing. The strong belief in encounters is characterised by the understand-
ing of teaching as a process with relational and existential dimensions. 
This pedagogical approach is more specifically illustrated by the teach-
ers’ openness, sensitivity, and attention to the lifeworld of the partici-
pants, and by responsively following, interplaying, and challenging par-
ticipants in these encounters. 

The lifeworld phenomenological concept the lived body shows the 
significance of bodily presence as teachers’ and participants’ shared 
experiences and meaning making in encounters become a guiding prin-
ciple in teaching. In this process teachers’ experience of their own lived 
body and of the participants’ lived bodies turns out to be of great im-
portance for the didactic choices and actions that are made. Bodily 
presence means listening to and perceiving another human being in a 
becoming process, which enables a joint constitution of meaning that is 
not given in advance but rather arises within the encounters. Encoun-
ters therefore become a central space for joint meaning-making which 
calls for openness of teachers to everything that is taking place between 
teacher and participants. Since teaching is perceived as a process in 
which the goal for participants’ learning can be developing, it demands 
a special presence of the teachers. This presence is essential to be able 
to decide the rhythm and direction together with the participants, 
based on what seems essential in their mutual encounter. 

 
 

Keywords: Lifeworld phenomenology, ethnography, folk high school, 
teacher, encounters.   



  

  

Sammanfattning 

I avhandlingen utforskas pedagogiska praktiker och den lärande 
vardagen på folkhögskola genom att undersöka hur möten mellan 
lärare och kursdeltagare framträder i hantverkskurser på en svensk 
folkhögskola. Vidare utforskar även studien hur den relationella 
dimensionen av dessa möten kan förstås och vilken betydelse möten 
har i lärares praktik. 

Med empiriskt material från etnografiska fältstudier såsom in-
spelade intervjuer, vardagliga samtal, skoldokument och ett 
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv visar studien på en pedagogisk 
hållning som kännetecknas av en stark tilltro till möten som 
utgångspunkt för undervisning och lärande. Möten möjliggör för lärare 
att anpassa undervisning till vilka kursdeltagarna är och vilket syfte de 
har med studierna. Den pedagogiska hållningen handlar om att lyssna 
in och erfara en annan människa i en tillblivelseprocess, där vem och 
vad hen kan tänkas bli inte kan bestämmas på förhand. Hållningen 
utmärks därmed av förståelsen för undervisning som en process med 
relationella och existentiella dimensioner. Konkret innebär det att bära 
en öppenhet, lyhördhet och uppmärksamhet inför kursdeltagares 
livsvärld och vem en kursdeltagare är och kan tänkas bli i och under 
utbildning. Vidare visar studien att det för lärarna handlar om att lyhört 
följa, samspela och utmana kursdeltagarna i möten. På så sätt blir 
möten en plats för gemensamt konstituerande av mening som inte kan 
definieras på förhand utan följer på lärarnas öppenhet inför vad som 
tar form emellan dem och kursdeltagarna. 

Begreppet levd kropp visar på betydelsen av hur kroppslig närvaro i 
lärares och kursdeltagares gemensamma erfarande och konstituerande 
av mening i möten blir vägledande för de didaktiska val och handlingar 
som lärare gör i undervisning. Eftersom undervisning uppfattas som en 
process där målet för kursdeltagarnas lärande kan förändras, kräver det 
en speciell närvaro av lärarna. Denna närvaro är grundläggande för att 
tillsammans med kursdeltagarna kunna bestämma rytm och riktning 
utifrån vad som ter sig väsentlig för både lärare och kursdeltagare i 
mötena. 
 
 
Nyckelord: Livsvärldsfenomenologi, etnografi, folkhögskola, lärare, 

möten.  
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Kapitel 1 

Inledning 

Ingen växer utan möten! Orden kommer inifrån Sveriges äldsta in-
stitutionaliserade form av vuxenutbildning: folkhögskolan. I folkhög-
skolans berättelse om sig själv framträder relationella aspekter av 
undervisning som centrala. Möten mellan människor och dialog är 
återkommande begrepp i beskrivningar av vad som kännetecknar en 
folkhögskolas pedagogiska praktik. Dit hör även beskrivningar av att 
vara en mötesplats där de som studerar, kursdeltagarna, förväntas lära 
av varandra och med varandra genom samtal och diskussioner (Sveri-
ges folkhögskolor, 2022). Undervisningen beskrivs också som indivi-
danpassad genom att den utgår från kursdeltagarnas kunskaper, erfa-
renheter, behov och drömmar (Folkbildningsrådet, 2022d; Sveriges 
folkhögskolor, 2022). Följande text som är hämtad från fältskolan i 
denna studie och är en beskrivning av vad studier på folkhögskola in-
nebär. 

En folkhögskola är inte något den blir något och det är vi 
på skolan, både kursdeltagare och personal som tillsam-
mans formar den. Det är faktiskt inte så, att du som kurs-
deltagare går in i något detaljerat och färdigt schema och 
bara har att se fram emot våravslutningen. Nej, att gå på 
folkhögskola är mer än så. Studierna här handlar om att du 
är med i samspelet mellan människor och åsikter. Det är 
ett sätt att leva, att skaffa nya erfarenheter, att få nya kun-
skaper och kanske ett nytt perspektiv på ditt eget liv. Det är 
att ”lära för livet”. (anonymiserad omskrivning av doku-
ment från fältskolan folkhögskola) 

Det tycks som att möten mellan lärare och kursdeltagare utgör en för-
utsättning för att en folkhögskola ska bli till. Här beskrivs studier på 
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folkhögskola vara något mer än studier utifrån ett detaljerat och färdigt 
schema, de formas snarare tillsammans av lärare och kursdeltagare. De 
beskrivs som både uppfinnare och ansvariga för kursers innehåll, om-
fattning och iscensättande, till skillnad från i det reguljära skolsystemet 
där utbildningen i större utsträckning formas av politiker och ämnes-
experter (Harlin m.fl., 2020).  

Folkhögskolans beskrivning av sig själv kan utifrån livsvärldsfeno-
menologi förstås ha ett fokus på ett levt rum, det vill säga att lärarnas 
och kursdeltagarnas erfarenheter i samspel med varandra framträder 
som centrala och som ett sätt att lära och leva. Möten mellan lärare och 
kursdeltagare tycks härmed centrala för att utforma kurserna men 
också för att genom samspel erfara och få nya kunskaper och perspektiv 
på livet. Här förefaller utbildning framträda som ett mänskligt feno-
men, det vill säga något som handlar om samspel mellan människor 
och meningsskapande. Folkhögskolan tycks därmed värdera relation-
ella aspekter i utbildning och undervisning. Det framträder om särskilt 
intressant med tanke på att det inom utbildningsforskning i vår samtid 
har argumenterats för att just relationella i utbildning och undervisning 
riskerar att hamna i skymundan (Nordström-Lytz, 2017). En potentiell 
anledning till denna risk att åsidosätta relationella dimensioner i ut-
bildningssfären kan relaterat till vad som har beskrivits och benämnts 
som granskningssamhället (Bornemark, 2018; Power, 1999). Det inne-
bär att vi som samhälle omgärdas och präglas av idén att det mesta kan 
mätas, värderas och kvalitetssäkras via målstyrning. Utbildning och 
undervisning är inget undantag. I Sverige såväl som internationellt har 
utbildningssystemen blivit alltmer reglerade vilket i sin tur har lett till 
ett ökat fokus på mätningar och resultat i undervisning (Biesta, 2006, 
2011; Bornemark, 2018; Jarl, 2012; Nordmand, 2018; Nytell, 2007). 
Lärares arbete har beskrivits riskera att reduceras till sådant som är 
mätbart, ger snabba resultat och svarar mot den globala och nationella 
marknadens krav (Nordström-Lytz, 2017).  

En konsekvens av denna mätbarhetslogik är att det som värderas 
är det som går att mäta (Bornemark, 2018). Med andra ord, det som 
inte kan mätas riskerar att inte heller värderas. Risken med detta i re-
lation till utbildning och undervisning är att relationer i utbildning in-
strumentaliseras och/eller kommer i skymundan (Nordström-Lytz, 
2017). Elevers upplevelser av att bli bemötta som bärare av prestationer 
och mätbara resultat snarare än som människor kan ses som ett uttryck 
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för detta (Biesta, 2004, 2011). Samtidigt som denna kritik av prestat-
ionshantering och instrumentalitet finns, har det visat sig att viktiga 
relations- och existentiella aspekter av undervisning, som till exempel 
att ge eleverna möjligheter att utvecklas som unika individer, är just 
omätbara, osäkra och oförutsägbara (Roberts, 2020). 

Folkhögskolan ter sig särskilt intressant att studera med tanke på 
att utbildningsformens särskilda villkor innebär att lärarna i stor ut-
sträckning kan ägna sig åt just det omätbara, osäkra och oförutsägbara. 
Föreställ dig kursdeltagarna Magda, Sten, Shari, Andy och Ebba som 
studerar på en hantverkskurs inom folkhögskolans så kallade profilkur-

ser eller särskild kurs. De möts i en och samma kurs för ett års studier 
men deras ålder och förkunskaper samt deras idéer om varför de deltar i 
studierna varierar. Magda vill hitta sig själv efter en tids sjukskrivning, 
Sten funderar på vad han ska göra med livet och Shari söker meritering 
till högre konstnärlig utbildning. Deras åldrar varierar liksom deras för-
kunskaper. Andy till exempel arbetar som lärling till en keramiker me-
dan Ebba aldrig har arbetat med lera men alltid drömt om det. Kursens 
lärare tillsammans med dessa kursdeltagare står inför uppgiften att pla-
nera och iscensätta undervisning i denna grupp. Det finns inga krav på 
att kurserna måste ha ett visst innehåll, de är inte heller hänvisade till en 
viss tidsomfattning och har inte heller krav på måluppfyllelse och be-
dömning.  

Denna situation möjliggörs genom folkhögskolans särskilda villkor 
som bottnar i dess förankring och framväxt i den skandinaviska bild-
nings- och folkbildningstraditionen där öppna bildningsideal om de-
mokrati och deltagarinflytande återfinns som hörnstenar (Gustavsson 
m.fl., 2009; Runesdotter, 2010). Lärande och kunskaper ses inom folk-
högskola och folkbildning ofta som del av en vidare bildningsresa sna-
rare än i former av kompetenser (Wiklund & Nordvall, 2019). Det inne-
bär att kunskap blir införlivad i människan och därmed sätter avtryck i 
hur människan förstår både sig själv och sin omvärld (Söderman, 
2019). Med andra ord, att lärarna inte har skyldighet att ta hänsyn till 
ett givet innehåll, en given tidsomfattning eller att dokumentera och 
betygssätta1 deltagarnas prestationer2 tillsammans med folkhögskolans 

 
1 Folkhögskolans allmänna kurs däremot har ett eget bedömningssystem som innebär 

att lärarna inte ger betyg i enskilda ämnen utan använder sig av studieomdömen 
och behörighetsgivning (Sveriges folkhögskolor, 2018).  
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egna idégods innebär rimligtvis att möten mellan lärare och kursdelta-
gare har betydelse i undervisningen. Men vad menas egentligen med 
möten i folkhögskolans levda rum? På vilka sätt blir möten betydelse-
fulla i folkhögskollärares praktik? 

En varm sensommardag i augusti 2019 – läsårets första dag – sam-
lades fältskolans kursdeltagare och lärare i aulan för en gemensam skol-
start. Under denna samling lyftes vikten av att mötas och att lära av och 
med varandra fram. Jag slogs av att jag återigen, i en folkhögskola, möt-
tes av idén om att möten mellan människor tycks centrala. Även om det 
må vara en vanligt förekommande idé som kan kopplas till folkhögsko-
lans verksamhet, idégods och särskilda villkor så kvarstår frågan om vad 
som egentligen avses med möten. Hur kommer de till uttryck? Hur kan 
möten förstås? Vilken roll kan de ha i den pedagogiska praktiken? 

Denna avhandling handlar om att utforska vad som händer i möten 
inom ramen för hantverkskurser på en folkhögskola. Dessa kurser tillhör 
de kurser inom folkhögskolan där autonomin liksom variationen av 
kursdeltagares syften med studier är som störst. Detta borgar för att ut-
forska möten i ett sammanhang där läraruppdragets komplexitet är stor.  

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens övergripande syfte är att utforska pedagogiska praktiker 
och den lärande vardagen på folkhögskola. Mer exakt intresserar jag 
mig för hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträder i den 
pedagogiska praktiken på en folkhögskolas hantverkskurser. De tre 
frågor som avhandlingen uppehåller sig vid är följande. 
 

1. Hur framträder variationen av möten i hantverkskursernas 
vardag?  

2. Hur kan den relationella dimensionen av möten mellan lärare 
och kursdeltagare förstås?  

3. Vilken betydelse har möten i lärarnas praktik?  

 
2 Samtidigt har läraruppdraget i folkhögskola under senare tid inneburit att vissa lärare 

behöver förhålla sig till regleringar utanför folkhögskolans särskilda villkor. Det gäl-
ler exempelvis uppdragskurser såsom svenska för invandrare (sfi) där nationella lä-
roplaner och kursplaner gäller. Dessa kurser utgör dock en liten del av folkhögsko-
lans verksamhet. 
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Det är i första hand möten utifrån lärarnas erfarenheter beskrivs och 
undersöks i avhandlingen. Kursdeltagarnas röst och erfarenheter åter-
finns i beskrivningarna för att göra det möjligt att överhuvudtaget 
närma sig och beskriva möten eftersom fenomenet i sig förutsätter den 
andre. Det är dock lärarnas erfarenheter av möten som är i fokus. Ge-
nom att också lyfta fram kursdeltagarnas vara och delaktighet i möten 
blir det möjligt att synliggöra och undersöka lärarnas pedagogiska håll-
ning och handling i de möten som uppstår.  

Inom folkhögskolan benämns lärare som undervisar inom utbild-
ningsformen som folkhögskollärare. De kan ha en folkhögskollärarex-
amen och/eller annan lärarexamen men de kan också sakna lärarexa-
men. Alla lärare som är anställda på folkhögskola är alltså i denna be-
tydelse och oberoende av utbildningsbakgrund folkhögskollärare, ef-
tersom yrket inte är reglerat med några krav på legitimation eller exa-
men. Fortsättningsvis i texten används benämningen lärare som kort 
form för folkhögskollärare och syftar på lärare som undervisar på hant-
verkskurserna. I folkhögskolan används benämningarna deltagare eller 
kursdeltagare för de personer som studerar inom utbildningsformen. I 
denna text kommer fortsättningsvis ordet kursdeltagare användas och 
avser de personer som studerar på hantverkskurserna. Fältskolans figu-
rerade namn är Skogsviks folkhögskola som också fortsättningsvis an-
vänds i texten.  

Disposition 
Kapitlet Villkor för folkhögskollärares praktik syftar till att presentera 
folkhögskolan som utbildningsform i utbildningsväsendet med dess 
särskilda kännetecken, villkor och förutsättningar. Det belyser folkhög-
skolans som utbildningsform, det bakomliggande idégodset samt spän-
ningen mellan frihet och styrning. I kapitlet redogörs även för folkhög-
skolans kursutbud, vilka lärarna och deltagarna är samt dess organisat-
ion. Kapitlet Tidigare forskning belyser forskning om pedagogiska ar-
bete i folkhögskolans praktik liksom lärar-elev/kursdeltagarrelationens 
betydelse i utbildning samt lärares relationsarbete och relationers in-
nebörder i lärares pedagogiska arbete. Kapitlet syftar till att ge en bild 
av forskning som har relevans för studien och på så sätt skapa en grund 
för att kunna diskutera avhandlingens resultat i det avslutande kapitlet. 
I kapitlet Teori redogörs för den livsvärldsfenomenologiska ansatsen 
liksom de centrala begrepp som används för att förstå fenomenet – 
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möten – i den pedagogiska praktiken samt skälen till valet av den teore-
tiska utgångspunkten. I metodkapitlet presenterar jag min forsknings-
design, vilket empiriskt material jag använder mer specifikt och varför. 
Jag redogör även för hur jag har gjort min analys och diskuterar kvali-
tet och etik i relation till studien redogörs för valet av etnografi som det 
metodologiska redskapet för att få tillgång till fenomenet som studeras. 
I kapitlet Skogsviks folkhögskola och lärarna bekantar vi oss med sko-
lan, dess miljö samt lärarna i lärarlaget. Kapitlet Möten synliggör och 
beskriver med utgångspunkt i det etnografiska fältarbetet variationen 
av möten såsom de tar sig uttryck i den pedagogiska praktiken och be-
svarar därmed avhandlingens första frågeställning. Kapitlet Rum att 

mötas i visar hur lärarna genom att bjuda in till möten också öppnar 
upp och banar väg för möten. Det visar också hur lärarna på olika sätt 
och med olika syften arrangerar rum i folkhögskolan som mötesplatser 
för att möjliggöra lärande utifrån en variation av erfarenheter. Kapitlet 
Att mötas visar därefter hur lärares kroppsliga närvaro kommer till 
uttryck i möten mellan lärare och kursdeltagare samt vilken betydelse 
den får. Dessa två kapitel besvarar därigenom den andra frågeställning-
en om hur den relationella dimensionen av möten kan förstås. Kapitlet 
Möten som pedagogisk hållning inledes med en syntes av studiens re-
sultat i relation till avhandlingens syfte. Med utgångspunkt i syntesen 
synliggörs och diskuteras vilken betydelse möten har i lärarnas pedago-
giska praktik. Slutligen diskuteras denna betydelse i relation till en bre-
dare fråga om vad vi ska ha utbildning till utifrån ett samhälleligt per-
spektiv. Kapitlet besvarar därmed avhandlingens tredje frågeställning 
om mötens betydelse i lärares praktik. 
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Kapitel 2 

Villkor för folkhögskollärares praktik 

Lärares undervisning beskrivs ofta handla om att vägleda, stötta och 
utmana elever i syfte att de ska lära sig olika saker. Det innebär ett ar-
bete som handlar om att ta ställning till en rad frågor som handlar om 
både undervisning, relationer, skolkontext och utbildningsform. Lärares 
erfarenheter och kunskaper har betydelse för kursers utformande och 
genomförande liksom de förutsättningar som utbildningsformer bjuder. 
Folkhögskolans särskilda villkor ramar in och skapar förutsättningar för 
lärarnas pedagogiska praktik. Det här kapitlet tar sin början i, folkhög-
skolans framväxt för att belysa de idéer som banat väg för utbildnings-
formens villkor. I kapitlets avslutning lyfts dagens folkhögskola fram 
utifrån dess kursutbud, dess organisering liksom spänningen mellan 
frihet och styrning i fokus samt vilka lärarna och kursdeltagarna är.  

Folkhögskolans framväxt och idégods 
Med sina rötter i 1800-talets svenska folkrörelser utgör den svenska 
folkhögskolan den institutionaliserade vuxenutbildningens början i 
Sverige. Flera folkhögskolor grundades i Norden i mitten på 1800-talet. 
Först ut var folkhögskolan i danska Rødding 1844, därefter Norge där 
den första folkhögskolan startades 1864 och drygt tjugo år senare, 
1889, grundades Finlands första folkhögskola (Gustavsson m.fl., 2009; 
Johansson & Bergstedt, 2015). I Sverige startades, med inspiration från 
Danmark, de första folkhögskolorna 1868 och riktade sig till sönerna 
till Sveriges självägande bönder. Syftet var att de skulle få möjlighet att 
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utbilda sig i jordbrukslära och i medborgarskap3 för att kunna delta i 
politiska församlingar och få ta del av ett folkligt kulturarv (Gustavsson 
m.fl., 2009). Med andra ord gav folkhögskolan möjlighet att stärka de-
ras sociala ställning. Även om folkhögskolan har beskrivits som något 
typiskt nordiskt finns det skolor utanför Norden4 som på olika sätt och i 
olika grad inspirerats av den nordiska folkhögskolan såsom exempelvis 
folkhögskolan ”folk development college” i Tanzania och Highlander Folk 
High School i USA (Collins, 2013; Korsgaard, 2019; Tøsse, 2009).  

Den mångfacetterade folkbildningsrörelsen som tog fart i Sverige 
under 1880-talet bar ideologiska idéer som har format och präglat 
svensk folkhögskola samt haft stort inflytande på folkhögskolornas ut-
veckling. Det finns anledning att synliggöra dessa idéer liksom den 
idéhistoriska kontexten eftersom de har betydelse för hur vi kan tolka 
och förstå lärarnas pedagogiska praktik idag. Folkhögskolans försvar 
för det egna idégodset är återkommande i historien och har inte sällan 
formulerats utifrån ideal som hämtats ur folkbildningsrörelsen – såsom 
folkbildning, medborgerlig bildning och demokrati (Gustavsson m.fl., 
2009). Frigörelse, kollektivt lärande och deltagarinflytande är andra 
centrala begrepp som ryms i den svenska folkhögskolans självbild och 
identitet som bottnar i upplysningstraditionen och romantiken (Löv-
gren & Nordvall, 2017). 

Bildning och bildningsprocess  

Bildning är ett mångfacetterat begrepp med en lång historia. I den 
svenska folkbildningens utveckling finns konkurrerande bildningsideal 
som exempelvis medborgarideal, självbildningsideal och nyhumanist-
iskt personlighetsbildande ideal (Gustavsson, 1991). De självständiga 
kvinnliga folkhögskolor som etablerades från mitten av 1800-talet och 
fram till att kvinnor fick rösträtt har samtidigt visat på ett maternellt 
bildningsideal som ett komplement till männens medborgerliga bild-
ning. Kvinnligt medborgarskap som var inriktat på familj och nation-

 
3 När bönderna fick tillträde till politiska församlingar och till riksdagen (genom repre-

sentationsreformen) samt till landsting och kommunala församlingar (genom 
kommunallagarna) behövde de lära sig kommunalkunskap, föreningsteknik och 
mötesvana. 

4 I början av 1900-talet grundades folkhögskolor i Polen och under mellankrigsåren 
startades folkhögskolor i Tyskland och USA (Korsgaard, 2019).  
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alkänsla var inte detsamma som det politiska medborgarskapet som 
avsågs för männen (Larsson, 1997). Men trots detta är den svenska 
folkbildningstraditionen särpräglad genom att den åtminstone period-
vis burits av övertygelsen att bildning kan växa fram ”underifrån” 
(SOU 1992:94). 

Inom folkbildning är självbildningsidén en tydlig strömning. 
Denna idé rymmer även kärnan i det klassiska tyska bildningsbegrep-
pet där människan är – eller borde vara – en varelse som bildar sig, 
formas och blir till något som tidigare inte fanns. Bildning i denna me-
ning är att åstadkomma något som inte är givet på förhand utan är 
något som människor konstituerar med sig själva tillsammans med 
andra, ett aktivt handlande, utbildandet av förmågor och omdöme som 
gör friheten möjlig (Gustavsson, 1991). Detta bildningsideal kan där-
med beskrivas som oförenligt med på förhand utstakade läroplaner 
och detaljerade kursplaner (SOU 1992:94). Pedagogiska idéer i detta 
perspektiv utmärks av en kunskapssyn som i första hand ser lärproces-
sen som en aktivitet, en frihet att utvecklas personligt samt vikten av 
den personliga tillägnelsen genom erfarenheter (Gustavsson, 1991; 
Gustavsson m.fl., 2009). 

Bildningsprocessen har beskrivits ta sin början i det personliga och 
subjektiva och därmed som en inre företeelse, medan målen däremot är 
av yttre karaktär och i den meningen objektiva. Genom att vi tolkar och 
förstår något nytt med utgångspunkt i det vi tidigare känt igen och för-
stått är den djupaste innebörden i bildningstanken att människan 
måste lämna sig själv för att finna sig själv och hon måste börja hos sig 
själv, gå ut från och utöver sig själv, för att sedan komma tillbaka till sig 
själv i en ständig rörelse mellan det välbekanta och det främmande 
(Gustavsson, 1996). Det har dock riktats kritik mot det ”hemvändande” 
perspektivet i denna bildningsbeskrivning eftersom det i de flesta kvin-
nors bildningsberättelser inte sker ett hemvändande – det är männen 
som vänder hem, inte kvinnorna (Larsson, 2010). 

Bildning i folkhögskolans kontext kan ses som personligt buren 
kunskap som leder till personlighetsutveckling som innebär att både se 
och förstå sig själv i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det är viktigt 
att påpeka att bildning för den skull inte är ett självändamål utan något 
som alltid gäller fler människor. Därmed existerar ingen motsättning 
mellan individ och kollektiv (Ambjörnsson, 2012; Gustavsson, 1991).  
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Folkbildning 

Ur bildning utvecklades tanken om en folkbildning. Vad folkbildning är 
och vad den innebär har diskuterats ur flera aspekter med varierade 
svar beroende på vilken utgångspunkt som tagits (se exempelvis Lagin-
der m.fl., 2013). Det är svårt att ringa in och definiera folkbildning som 
ett avgränsat område och företeelse. Frågan om vad det är kan besvaras 
på många olika sätt. Alla former av studier som under 1800-talet vände 
sig till folket i en bredare mening har beskrivits som folkbildning. Inne-
börden av folkbildning har senare beskrivits handla om frivilliga bild-
ningsverksamheter som vände sig till vuxna: populärvetenskapliga fö-
reläsningar, folkbibliotek, folkhögskolor och studiecirklar (Larsson, 
2013). Samtidigt har folkbildning beskrivits handla om allas medbor-
garskap, om delaktighet i samhällsprojekt och betydelsen av ett gemen-
samt offentligt rum. I det svenska utbildningspolitiska sammanhanget 
är folkbildning ett samlingsbegrepp för studieförbundens och folkhög-
skolornas bildningsverksamhet (Larsson, 2018). Samtidigt sträcker den 
sig utanför dessa sfärer. Folkbiblioteket, public service och museer är 
sammanhang som tillskrivs folkbildningstraditionen (Nordvall, 2020). 
Även aktiviteter, ”där människor organiserar sig i grupper och rörelser 
för att söka kunskap och förändra sina livsvillkor” oavsett om de själva 
beskriver verksamheten som bildning har beskrivits som ”bildning som 
företeelser” (Gustavsson, 1988, s. 60). Folkbildning som ett kollektivt 
projekt, där folket bildar sig självt utan hierarki mellan lärare och kurs-
deltagare har samtidigt beskrivits som ett exempel på en idealbild som 
har förmedlats i folkhögskolan som institution (Edquist, 2015). Folk-
bildningen har också beskrivits som en bildningstradition med starka 
inhemska rötter som växte fram i arbetar- frikyrko-, nykterhets-, röst-
rätts-, och kvinnorörelserna som alla i någon mening förde en kamp för 
frihet (Gustavsson, 1991). Trots att begreppet är svårfångat och många 
förslag på definitioner existerar menar Larsson (2005b) att begreppet 
får sin innebörd i hur det används och därmed även olika innebörder 
beroende på det sammanhang som det ingår i. 

Folkhögskolans villkor 
Folkhögskolans villkor som utbildningsform återfinns bland annat i 
statens mål för folkbildningspolitiken (Regeringskansliet, 2023b), som 
förtydligar statens ambitioner och pekar på att folkbildningens mål-
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grupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. Där går det att 
läsa att folkbildningen ska ”ge alla en möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delak-
tighet i samhället” (Regeringskansliet, 2023b, st. 1). Det är intressant 
att målet för folkbildningspolitiken bär formuleringen ”tillsammans 
med andra” medan målet för vuxenutbildningen har formulerats såsom 
att ”den vuxne ska stödjas och stimuleras i sitt lärande” (Regerings-
kansliet, 2023a, st. 1). Utifrån folkhögskolans framväxt ur 1800-talets 
folkrörelser med dess idéhistoria är det rimligt att tolka formuleringen 
”tillsammans med andra” som ett uttryck för att bildningsprocesser 
förutsätter möten med andra människor för att kunna lära tillsammans. 
Det är rimligt att tro att vuxenutbildningen som formats utifrån ett 
myndighetsbeslut inte nödvändigtvis har samma fokus på bildnings-
tradition. Folkhögskolan ramas in av ett brett samhällsuppdrag som 
dels finns formulerat i form av ett mål för folkbildningspolitiken liksom 
villkoren för statsbidraget till folkbildningen. Villkoren, statens syften 
med bidraget till folkhögskolor och studieförbund, är att: 
 

• bidra till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för människor att på-
verka sin livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

• bidra till att bredda intresset för kultur och öka del-
aktigheten i kulturlivet  

(Folkbildningsrådet, 2022c) 

 
Dessa vida syften för statsbidraget innebär att folkhögskolans uppdrag 
varken är specificerat till mål och innehåll i läroplaner eller säkerstäl-
lande av att varje kursdeltagare tillägnar sig kunskaper och värden i 
relation till dessa. I och med detta bestämmer folkhögskolorna själva 
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över sitt kursutbud5 och kan lokalt utforma kurser med det innehåll och 
de undervisningsmetoder som önskas. De har även rätt att profilera sig 
i enlighet med sin syn på världen och människor vilket skiljer dem från 
det allmänna skolsystemet (Gustavsson, 2018). Det finns inte heller 
formella behörighetskrav för lärare vilket betyder att varje folkhögskola 
kan rekrytera och anställa de personer som de anser sig behöva till sina 
undervisningsuppdrag. 

I den här avhandlingen är det hantverkskurser på folkhögskola som 
är i fokus. De utgör en del i vad som benämns som särskilda kurser eller 
profilkurser på folkhögskola och omfattas av alla villkor för statsbidraget 
till folkbildningen som nämnts ovan. I statens mål med vuxenutbild-
ningen inom konst- och kulturutbildningar förväntas utbildningarna 
”medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det 
konstnärliga- eller kulturella området” (Regeringskansliet, 2023a). 
Folkhögskolans hantverkskurser har därmed vidare syfte att förhålla sig 
till som också innebär att syften för kursdeltagares deltagande är bre-
dare än inom vuxenutbildningen. Att lära av intresse är ett exempel på 
ett sådant syfte (Lindgren, 1996; Stenøien & Laginder, 2015).  

Inom barn- och ungdomsskolan, liksom den kommunala vuxenut-
bildningen (komvux), har det under lång tid varit politiker, administra-
törer och ämnesexperter som har haft stort utrymme att skapa läropla-
ner och kursplaner. Det innebär en styrning där läroplanerna har en 
central funktion där lärarna har rollen att realisera läroplanen. Samti-
digt har undervisningens faktiska innehåll framför allt styrts av tidsra-
marna och de läromedel som har översatt de centrala kursplanernas 
momentindelning och förslag till undervisningsinnehåll (SOU 
1992:94). I folkhögskolan återfinns inte denna styrning på samma sätt.  
Folkhögskolan regleras exempelvis inte i genom skollagen, centrala 
läroplaner eller nationella betygssystem. Här har lärarna tillsammans 
med kursdeltagarna haft och har en central roll för kursernas innehåll 
och iscensättande.  

Det faktum att lärare på folkhögskola, utan en överordnad styr-
ning, har haft och har en så central roll gör att undervisningspraktiken 
här skiljer sig från den i en läro- och kursplanestyrd undervisningskon-
text. I en rapport från Folkbildningsrådet (2013a) har det av Andersson 

 
5 Med undantag för enskilda folkhögskolor som har fått dispens för att bedriva 

sfi-kurser med betygsrätt, som måste följa den nationella läroplanen för sfi.  
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m.fl. beskrivits som en professionell frihet som både har uppskattats och 
tagits tillvara av lärarna.  

Villkoren för undervisning i det formella utbildningsväsendets 
undervisningspraktik har genom åren förändrats i takt med politiska 
reformer som medfört lärares anpassningar till nya läro- och kurspla-
ner. Förändringarna har ställt nya krav på lärarna och frågan om lärar-
professionens innehåll har aktualiserat frågan om vad lärare ska kunna. 
Diskussioner om exempelvis lärares status och lärarprofession (Carl-
gren, 2005) kan ses som uttryck för det. I Sverige infördes exempelvis 
lärarlegitimation 2012 och senare ett ”lärarlyft” med syfte att öka lärar-
nas behörighet och kompetens (SFS 2011:326; Skolverket, 2020). Lä-
rare på folkhögskola har dock inte omfattats av detta politiska reform-
arbete. De har inte heller inkluderats i diskussioner om status och lä-
rarprofession även om försök har gjorts från folkhögskolans intresseor-
ganisationer: Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samt den fackliga 
organisation Förbundet Folkhögskollärarna (som senare blivit en del av 
Lärarförbundet och från 2023 Sveriges Lärare).  

Lärare på folkhögskola utgör inte en profession6 och det finns hel-
ler inte en lagstiftning som dikterar en viss pedagogisk praxis. Även 
om varken lagstiftning eller en profession sätter ramar och innehåll för 
folkhögskolans pedagogiska praxis kan, som tidigare nämnts, andra 
faktorer ha betydelse för det och existera i praktiken. Utöver utbild-
ningsformens särskilda villkor som presenterats bär folkhögskolan på 
idétraditioner som har vuxit fram och formats genom 1800-talets folk-
rörelser. Förståelsen av folkhögskolan som utbildningsform med dess 
kännetecken är knuten till dessa idétraditioner liksom dess historia 
vilket rimligtvis i viss mening bidrar till att rama in lärarnas uppdrag. 
Det betyder att arbetet som lärare i folkhögskolan inte enbart innebär 
att finnas i en specifik skolkontext med en eller flera ämnestillhörig-
heter. Det innebär samtidigt att befinna sig i en utbildningsform som 
har en lång idétradition.   

 
6 Utifrån hur professionsbegreppet ofta används (se exempelvis Brante, 2009) utgör en 

profession yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning, vilket inte 
är fallet när det gäller folkhögskolläraryrket. 
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Folkhögskolan som utbildningsform 
Den svenska folkhögskolan har beskrivits ha både demokratiska och 
humanistiska rötter genom att deltagarna förväntades bilda sig både 
som människor och som medborgare. Det är samtidigt viktigt att fram-
hålla att folkhögskolan redan från dess start var praktiskt orienterad. 
De praktiskt-estetiska kurserna var till en början en verksamhet som 
engagerade både kvinnor och män och inriktades mot slöjd och hant-
verk där det tillverkades funktionella redskap för vardagslivet 
(Hartman, 1993). 

Som en följd av folkhögskolans nära koppling till folkbildning och 
folkrörelser är både folkrörelser och organisationer från civilsamhället 
huvudmän för folkhögskolorna. De ägande organisationer bidrar på så 
sätt till att folkhögskolorna präglas av olika ideologiska profiler. För-
ankringen i civilsamhället och friheten från statlig styrning, såsom cen-
trala läroplaner eller nationella betygsystem har varit utmärkande för 
folkbildningen (Nordvall, 2020). Folkhögskolans betydelse har framför 
allt lyfts fram utifrån demokratiska- och medborgerliga perspektiv 
(Gustavsson m.fl., 2009) men även utifrån enskilda människors per-
spektiv som att ge människor en andra chans till meritering och per-
sonlig utveckling (Berndtsson, 2000; Hugo m.fl., 2019). Fürst m.fl. vi-
sar hur folkhögskolorna utgör en viktig resurs för att förverkliga statens 
kulturpolitiska mål (Folkbildningsrådet, 2018). Genom att deltagarna 
lär sig att både uppleva och skapa kultur kan de ta del av och bidra till 
samhällets konst- och kulturliv. Det faktum att en stor del av lärarna på 
folkhögskolans estetiska profilkurser är konstnärligt verksamma gör att 
folkhögskolorna också är en betydelsefull arbetsmarknad för landets 
kulturarbetare. De estetiska profilkurserna visar sig samtidigt vara av 
olika betydelser. Fürst och Nylander (2020) visar att kursdeltagares 
motiv för sina val av konstnärliga studier varierar. De ses som (1) 
språngbräda för en blivande konstkarriär, (2) en unik erfarenhet präg-
lad av en särskild form av kreativ process, och (3) återhämtning och 
nyorientering efter en tuff period i livet. Just bredden av kursdeltagares 
motiv för studier bidrar till heterogena grupper inom ramen för hant-
verkskurserna. Detta ter sig intressant i relation till lärares undervis-
ning som förväntas möta denna bredd.  
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En utbildningsform i spänningsfältet frihet – styrning 
Samtidigt som folkhögskolornas verksamhet har varit relativt fri från 
statlig styrning har den blivit möjlig tack vare statligt stöd. Här finns en 
spänning mellan frihet och statligt beroende som diskuterats (Edquist, 
2015). De första folkhögskolorna som grundades i mitten av 1800-talet 
gjorde motstånd mot det etablerade samhällets kunskapssyn och peda-
gogiska hållningar. De hävdade att bildning och medborgarkunskap 
skulle ge den enskilde redskap för att ta makten över sitt eget liv. Men 
också att tillsammans med andra påverka och förändra samhället 
(Folkbildningsrådet, 2013b). Det tycks som att dessa idéer har burits 
vidare in i vår samtid genom att de fortfarande återfinns i dagens syfte 
med statens stöd till folkbildningen som bland annat handlar om att 
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen (Folkbildningsrådet, 
2018). Det går även att finna uttryck för motstånd i vår tid. När folk-
högskolan förväntades integreras i kvalifikationssystem (SeQF) för att 
kunna jämföras med andra utbildningar inom EU höjdes flera röster 
inifrån folkhögskolan (Myrbäck, 2018). Som tidigare nämnts är just 
friheten från (över)statlig styrning ett utmärkande drag för folkbild-
ningen samtidigt har det alltid funnits en spänning mellan frihet och 
statligt beroende där folkhögskolorna ständigt värnar om sin frihet 
samtidigt som de numera kan ses som en aktör på en utbildningsmark-
nad (Edquist, 2015; Fejes m.fl., 2021; Larsson, 2005b; Nordvall, 2020). 
Staten har under senare år gett riktade bidrag till folkhögskolorna utö-
ver folkbildningsanslaget. Verksamhet för särskilda målgrupper för att 
främja anställningsbarhet och integration är exempel på det7. Denna 
verksamhet omgärdas av tydligare styrning och krav på specifika utfall 
än den verksamhet som folkbildningsanslaget möjliggör (Fejes m.fl., 
2018; SOU 2004:30). De ökade riktade bidragen har tolkats som ett 
uttryck för ökad statlig styrning men också som ett uttryck för folkhög-
skolan som innovatör och inkluderande utbildningsaktör. Det senare 
har beskrivits som ett av folkhögskolans kännetecken – i takt med att 
samhället förändras skapas nya kurser för nya målgrupper. Just denna 
typ av spänningsförhållanden kan även identifieras inom folkbildning-

 
7 Svenska från dag ett, studiemotiverande kurs på folkhögskola (SMF) och etablerings-

kurser är exempel på det.  



Filippa Millenberg 

16 

ens verksamheter. Fürst m.fl. pekar på att de i kategorier såsom amat-
örism och elitism, process och mål, nytta och nöje, allmänbildning och 
yrkeskunnande tycks leva kvar över tid även om de också tar sig nya 
uttryck (Folkbildningsrådet, 2018).  

Kursutbudet 
Friheten att utforma verksamheten utifrån folkbildningsanslaget till-
sammans med de olika finansieringsgrunderna har gett upphov till en 
stor variation av verksamheten och kursutbudet. Kursutbudet har ut-
vecklats och förändrats med tiden vilket bland annat har förklarats uti-
från att folkhögskolan förfogar över vad Larsson (2005b) har benämnt 
som ”förnyelse som tradition”. Det vill säga att folkhögskolan haft rol-
len som föregångare genom att starta nya verksamheter som över tid 
anammats av det offentliga skolsystemet och sedan helt eller delvis ta-
gits över av det. Detta har beskrivits som en slags självständighet som 
har bevarats över tid och som har spelat en viktig roll för dess innovat-
ionsarbete av egna ”läroplaner” och nya kurser liksom för att öppna 
upp kursverksamhet för nya deltagargrupper som har saknat möjlighet 
till utbildning (Gustavsson m.fl., 2009; Harlin m.fl., 2020; Larsson, 
2005b). Denna förnyelse och förändring har pekats ut som ett institut-
ionellt kännetecken för folkhögskolan och har tolkats som en konse-
kvens av avsaknaden av nationellt fastlagda kursplaner (Larsson, 
2005b). Genom att skolorna är fria att uppfinna nya kurser, omforma 
innehåll och inrikta sig mot nya målgrupper har folkhögskolan också 
beskrivits som mindre förutsägbar än andra utbildningsinstitutioner 
(Nylander & Östlund, 2018).  

Denna ”förnyelse som tradition” har också tolkats och förståtts som 
en kamp för människors rätt till utbildning (Gustavsson m.fl., 2009; 
Paldanius, 2004). Ett exempel är kampen för arbetarnas rätt att få plats 
i folkhögskolan i början av 1900-talet. Den har skildrats som en strid 
som förändrat Sverige i grunden genom en demokratisk bildning som 
pågår än idag (Gustavsson m.fl., 2009). Idag erbjuder utbildningsfor-
men en omväxlande verksamhet genom att anordna långa och korta8 

 
8 Kurser om mindre än 15 dagar benämns korta kurser. 
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kurser, kulturprogram, samt uppdragsutbildningar åt staten9 och andra 
aktörer10. Till de långa kurserna räknas den allmänna kursen och de 
särskilda kurserna11 som bedrivs på förgymnasial, gymnasial och efter-
gymnasial nivå. 2019, när denna studie inleddes, deltog 303 367 kurs-
deltagare i folkhögskolans samlade verksamhet (Folkbildningsrådet, 
2020). 2021 var antalet 183 816 (Folkbildningsrådet, 2022). Sifforna 
ska inte förstås som ett uttryck för en utbildningsform som är på tillba-
kagång utan har sin förklaring i att kulturprogram och korta kurser 
tappade deltagare på grund av Covid-pandemin. Den allmänna kursen 
och de särskilda kurserna förblev så gott som opåverkade. År 2019, in-
nan pandemin, deltog 22 414 deltagare i allmän kurs och 36 974 i sär-
skilda kurser. År 202112  var deltagarantalet mycket snarlik, med 22 469 
deltagare i allmän kurs och 38 895 i särskild kurs. 

Att kurserna spänner över ett brett ämnesinnehåll, på olika nivåer 
och med olika former av organisering, innebär en stor variation av del-
tagaridentiteter. Både ålder, förkunskaper och motiv med studierna kan 
variera. Det innebär att innehåll och organisering kan skilja sig mellan 
de olika kurskategorierna men även inom dem. En del av kurserna för 
seniorer har exempelvis visat sig organiseras både i form av lektioner i 
enskilda ämnen, som valbara aktiviteter samt som intensivkurser i ett 
ämne (Hedegaard & Hugo, 2020). Vad som kännetecknar folkhögsko-
lan idag – kanske mer än någonsin tidigare – är mångfalden blad kurs-
deltagare och variationen i kursutbud. Dessa medför att utbildnings-
formen vänder sig till grupper som annars inte skulle få chans att mötas 
(Nylander & Östlund, 2018). Att många folkhögskolor driver konfe-
rensanläggningar som ett sätt att finansiera verksamheten, bidrar till en 
ännu större variation av människor, då även konferensdeltagare vistas i 
skolmiljön. 

 
9 Ett exempel på detta är att Arbetsförmedlingen tillsammans med folkhögskolor har 

utbildningar som kan beskrivas som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. SMF-kurser 
är ett exempel på det.  

10 Ett exempel på det är anordnandet av kurser inom komvux på uppdrag åt kommuner, 
som exempelvis sfi. 

11 Dessa kurser kallas även ibland för profilkurser.  
12 I dessa siffror är yrkesinriktade kurser på allmän och särskild kurs medräknade. 
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Under 1920-talet framhölls vikten av att det som då kallades för 
vinterkurser13 skulle svara för ”allmän medborgerlig bildning” medan 
de estetiska kursernas verksamhet ansågs vara av mindre betydelse 
(Hartman, 1993). Samtidigt motiverades estetiska inslag på kurserna 
utifrån argument som ”mycken predikan gör kroppen tung” (Hartman, 
1993, s. 83) och därför ansågs stillasittande folkhögskolestudier behöva 
varvas med kroppsarbete. Enligt Hartman fanns det röster som häv-
dade det fria skapandet som en grund i folkhögskolearbetet, men också 
de som vände sig mot att ge konsten en naturlig plats i folkhögskolan. 
De senare kunde anse att konsten inte fick ”belasta” skolornas över-
fyllda scheman. Folkhögskolestadgan på 1950-talet vittnar om en med-
borgarskola med både yrkesorienterade och yrkesförberedande under-
visning samtidigt som det rådde en splittring kring begreppen bilda-
utbilda (Hartman, 1993). Därmed går det att konstatera att det i ett 
tidigt skeende av folkhögskolans historia fanns motsättningar mellan 
praktiska och teoretiska ämnen, även om dessa länge var förenade i 
samma kurs. Först efter 1950-talet och den påföljande etableringen av 
enhetsskolan och komvux, började kursutbudet succesivt att differen-
tieras (Nylander & Holmer, 2022). 

Hantverkskurser på folkhögskola 

Det har skett ett skifte i dominansförhållandet av deltagarantalet på 
allmän och särskild kurs. Tidigare var det fler kursdeltagare på allmän 
kurs än på särskild kurs men sedan 2006 har antalet kursdeltagare på 
särskild kurs varit större än på allmän kurs. Under tidsperioden 1997–

2016 hade dessa kurser i kultur och estetik drygt 100 000 kursdeltagare 
vilket motsvarar drygt 60 % av den särskilda kursens sammanlagda 
kursdeltagarantal under samma tidsperiod (Nylander & Östlund, 2018). 
Under året 2021 omfattades särskild kurs av knappt 39 000 kursdelta-
gare medan allmän kurs hade drygt 22 000 kursdeltagare (Folkbild-
ningsrådet, 2022). Hantverkskurserna befinner sig inom den del av 
särskild kurs som kategoriseras som estetiska kurser. De estetiska kur-
serna utgjorde under året 2021 den största gruppen med drygt 6 600 
kursdeltagare inom ramen för de särskilda kurserna. Andra kategorier 
inom särskild kurs är bland annat media och friskvård. Med anledning 

 
13 Vinterkurserna hade flera olika nivåer där det första året av studier hade en generell 

inriktning medan år två var mer nischat.  
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av ett ökat antal kursdeltagare och kurser har de estetiska kurserna fått 
en alltmer framträdande roll i folkhögskolan. Även när det kommer till 
andelen kursdeltagare som bor på folkhögskolans internat domineras 
de av kursdeltagare på särskild kurs. 2015 bodde över 4000 av delta-
garna på särskild kurs på internat medan siffran för deltagarna på all-
män kurs var 1500 (Nylander & Östlund, 2018). 

Utöver syften att fostra och förbereda kursdeltagare för framtida 
livsuppgifter (Hartman, 1993) har folkhögskolans praktiskt-estetiska 
kurser även utgjort en viktig bildningsväg för exempelvis journalister 
och författare vidare in i arbetslivet och karriären, vilket Fürst m.fl. 
konstaterar i en rapport från Folkbildningsrådet (2018). Samtidigt som 
syftet med studier i vår samtid än mer har kommit att handla om att 
uttrycka sig i estetiska ämnen snarare än meritering, vilket Fürst m.fl. 
pekar på i samma rapport. Det kan exempelvis handla om rehabilite-
ring och nyorientering i livet som tidigare nämnts (Fürst & Nylander, 
2020). Hantverkskurserna, som en del av särskild kurs, har till skillnad 
från allmän kurs fått behålla en större frihet att utforma kursverksam-
hetens innehåll och utformning jämfört med allmän kurs som har be-
hövt anpassa sin undervisning till exempelvis studieomdömen och be-
hörigheter. Det innebär att undervisningen på särskild kurs är den 
minst styrda, det vill säga den har störst utrymme när det kommer till 
att forma och iscensätta undervisning. Hantverkskurserna urskiljer sig 
därmed även inom folkhögskolan när det gäller villkoren för undervis-
ning. Det har även nämnts som ett av skälen till att undersöka den pe-
dagogiska praktiken inom ramen för just dessa kurser.  

Lärarna inom folkhögskola 
Av flera skäl utgör lärare på folkhögskola en intressant yrkeskategori av 
lärare. Det finns inget krav på lärarexamen eller lärarlegitimation inom 
folkhögskolan och skolorna är fria att anställa de lärare som de anser 
sig behöva utifrån det kursutbud som de väljer att erbjuda. Detta med 
undantag för uppdragsutbildningar inom komvux där skolorna måste 
följa formella krav på lärarbehörighet. Vilka lärarkompetenser som 
efterfrågas beror på kursutbudet som historiskt sett har förändrats över 
tid. 

Variationen av deltagargrupper och kurser skapar en lärarkår med 
spännvidd när det gäller arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund. 
Lärarna har beskrivits som en grupp med en bred arbetslivserfarenhet 
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och bred kompetens. Detta gäller särskilt lärare som undervisar på den 
särskilda kursen inom estetiska ämnen (Folkbildningsrådet, 2020). I 
den svenska folkhögskolan finns drygt 4000 lärare. Det kan jämföras 
med lärarkåren inom komvux som uppgår till ca 6500 lärare (Skolver-
ket, 2022). I Sverige finns en lärarutbildning för folkhögskollärare på 
högskolenivå (60 hp) och i Norge är en sådan utbildning under utveckl-
ing men finns dock inte i övriga nordiska länder. I den danska folkhög-
skolekontexten har det uttryckts en skepsis mot den typen av utbild-
ning liksom mot professionsbegreppet. Arbetet som lärare anses där 
snarare vara något som lärs genom mästare-lärling-metod – alltså ge-
nom att arbeta tillsammans med och lära av andra erfarna lärare i folk-
högskolekontexten (Rahbek, 2019). Folkhögskolärarprogrammet i Sve-
rige är dels en ingång till yrket, dels en fortbildning för de lärare som 
funnits inom folkhögskolan en kortare eller längre tid. Programmet 
utgår från vuxenpedagogiska perspektiv och folkbildningens idétradit-
ion (Carlsson m.fl., 2018). Det är dock väldigt få som har den bakgrun-
den när det gäller lärare på folkhögskolans estetiska kurser.  

Av folkhögskolans drygt 4000 lärare är 60 % kvinnor och 40 % 
män. När det gäller lärarnas utbildningsbakgrunder finns det stora 
skillnader mellan allmän och särskild kurs vilket framkommer i tabel-
len nedan.  
 

Tabell 1. Examen för heltidsanställda lärare på allmän och särskild kurs 2021, redovi-

sat i procent. (Folkbildningsrådet, 2022) 

 Folkhögskol-
lärar- 
examen  

Annan  
lärarexamen  

Annan  
högskole- 
examen  

Annan  
utbildning 
med  
anknytning 
till tjänsten  

Lärare 
allmän 
kurs 

21 % 51 % 13 % 8 % 

Lärare 
särskild 
kurs 

10 % 34 % 31 % 18 % 

 



 Villkor för folkhögskollärares praktik 

21 

Lärare med lärarexamen på allmän kurs uppgår till 72 % medan lärare 
med lärarexamen på särskild kurs uppgår därmed till 44 %14. Det inne-
bär att lärare med lärarexamen är färre på särskild kurs jämfört med 
allmän kurs. Detta kan jämföras med lärare inom komvux där drygt 70 
% av lärarna har pedagogisk högskoleexamen (Skolverket, 2022). Sam-
tidigt har lärarna på särskild kurs i större utsträckning annan högskole-
examen och annan utbildning med anknytning till tjänsten jämfört med 
lärarna på allmän kurs. Fürst m.fl. konstaterar i rapporten Kulturell 

bildning i folkhögskolans regi att lärare i de estetiska ämnena på folk-
högskola har ofta omfattande utbildningsmeriter, främst inom sina 
respektive ämnesområden men också från pedagogiska och ämnesdi-
daktiska studier med inriktning på estetiska läroprocesser (Folkbild-
ningsrådet, 2018). Däremot har de i mindre utsträckning längre lärar-
utbildningar. Genom att arbeta deltid kombinerar dessutom flera av 
lärarna undervisningsarbetet med eget konstnärligt skapande. På så 
sätt håller de sig uppdaterade kring de estetiska kunskaper och stilist-
iska uttryck som de estetiska kurserna syftar till. Lärarnas tidigare pe-
dagogiska utbildning skiljer sig följaktligen åt mellan lärarna och mel-
lan kurstyperna. Parallellt med lärararbetet inom folkhögskola, kan 
exempelvis lärare på särskild kurs vara verksamsamma i andra yrkes-
verksamheter såsom inom musik eller hantverk.  

Sammanfattning och reflektion 
Detta kapitel visar hur folkhögskolans särskilda villkor ramar in och 
skapar förutsättningar för lärarnas pedagogiska praktik som innebär att 
den skiljer sig från många institutionaliserade utbildningsformer, både 
nationellt och internationellt. De organisatoriska kännetecknen som 
också borgat väg för villkoren bottnar i dess ursprung i folkrörelse och 
dess idétradition som bland annat präglas av olika bildningsideal. Da-
gens folkhögskola kännetecknas av en bredd av kurser där en bredd av 
motiv ryms för studier inom hantverkskurserna, som också tillhör de 
kurser som har störst frihet inom folkhögskolan när det kommer till att 
utforma undervisningen. 

 
14 Statistiken gäller för heltidsanställda lärare.  
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Kapitel 3 

Tidigare forskning 

Det här kapitlet fokuserar på tre olika teman från tidigare forskning 
som är relevanta i relation till avhandlingens syfte: lärares pedagogiska 
arbete i folkhögskolan, lärare-elev-relationen samt lärares relationsar-
bete. Först belyses forskning fram som berör lärares pedagogiska ar-
bete i folkhögskolans praktik utifrån den nordiska kontexten. Därefter 
fokuseras forskning på temat lärar-elev-relationen som visar på relat-
ionens betydelse i utbildning. Slutligen lyfts lärares relationsarbete 
samt relationers innebörder i lärares pedagogiska arbete fram. Kapitlet 
syftar till att ge en bild av forskning som har relevans för studien och 
på så sätt skapa en grund för att kunna diskutera avhandlingens resul-
tat i det avslutande kapitlet. 

Det skulle varit möjligt att lyfta fram andra teman inom ramen för 
tidigare forskning som också kan vara av relevans för studiens syfte. 
Forskning om konstnärlig utbildning och icke-formell utbildning är 
exempel på sådana områden. Jag har dock valt att avgränsa och välja ut 
de befintliga temana med tanke på mitt intresse för relationella och 
allmändidaktiska frågeställningar med livsvärldsfenomenologisk in-
riktning. Hade avhandlingen varit ämnesdidaktiskt eller kultursociolo-
giskt inriktad hade sannolikt annan forskning varit aktuell att gå i dia-
log med här. 

Lärares arbete i folkhögskolans pedagogiska praktik  
Trots att folkhögskolan funnits sedan mitten av 1800-talet, skiljer sig 
från andra utbildningsformer och har ett stort antal kursdeltagare, är 
forskningen om den begränsad, i synnerhet när det gäller lärares arbete 
inom särskild kurs. Såväl folkhögskolans organisationer som forskare 
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har flaggat för att forskningen om folkhögskolan är eftersatt, om man 
jämför med forskning om andra utbildningsformer (Fejes & Nylander, 
2015; Pastuhov m.fl., 2019). I en tidigare forskningsöversikt har forsk-
ningen om folkhögskolan även beskrivits som begränsad och fragmen-
terad (Lövgren & Nordvall, 2017). Som det framgår av Pastuhovs m.fl. 
(2019) forskningsöversikt av folkhögskole-forskning publicerad mellan 
1998 och 2018, saknas särskilt forskning som berör praktiknära eller 
didaktiska frågor i folkhögskolan. I befintlig forskning om 
folkhögskolan återfinns kunskap om dess historia, idéhistoria och 
framväxt (se exempelvis Berg, 2015; Bergstedt, 1998; Brown, 1999; 
Tøsse, 2004), om folkhögskolan som institution (se exempelvis Anders-
son, 1999; Collins, 2013; Dahlstedt & Nordvall, 2011; Eriksson, 2002; 
Landström, 2004; Nylander, 2014) samt om folkhögskolans aktörer och 
praktiker (Andersén, 2011; Berndtsson, 2000; Harlin, 2013; Lövgren, 
2018; Osman, 1999). Samtidigt som den beskrivs som en särart, fram-
ställs den även som både något särskilt och avskilt (se exempelvis An-
dersén, 2011; SOU 2003:94) men också som en utbildningsinstitution 
bland andra (se exempelvis Jonsson Widén, 2016). Lärande och kun-
skapsutveckling inom folkhögskolan och folkbildningen har ofta setts 
som en del i en bildningsresa, i linje med utbildningsformens rötter i 
den skandinaviska bildnings- och folkbildningstraditionen. Samtidigt 
ryms kompetensutveckling och meritering också inom folkhögskolestu-
dier, som flera författare påpekat genom åren (Berndtsson, 2000; Ru-
nesdotter, 2010; Wiklund & Nordvall, 2019). 

Idén om en särart har också ifrågasatts (SOU 2003:94; Fejes m.fl., 
2021) och bildningstraditionens föreställning om det fria kunskapssö-
kandet har utmanats i folkhögskolans praktik. Osman (1999), till ex-
empel, som intervjuat studenter och lärare och observerat lärare – både 
det han kallar infödda (native) och icke-infödda (non-native) – visar 
hur sociala konstruktioner sker i mötet med den Andre. Begrepp som 
kultur, etnicitet eller invandrare används genomgående för att konstru-
era de icke-infödda som utanförstående. Hugo m.fl. (2019) visar att 
kursdeltagare, lärare och rektorer ser betydelsen av tydliga och sty-
rande men individanpassade strukturer i den pedagogiska praktiken. 
Samtidigt krockar strukturer med lärare och rektors idéer om eget an-
svar och självständighet, dvs. föreställningen om folkbildningen som 
”fri och frivillig”. I en studie av kurser för kursdeltagare med psykisk 
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ohälsa, till exempel, visar Hugo och Hedegaard (2022) att lärarna vär-
desätter att utgå ifrån deltagarnas individuella behov som viktigast.  

Texter som bidrar med kunskap om svensk folkhögskola har skri-
vits av forskare men utgivits av Folkbildningsrådet eller som statliga 
offentliga utredningar (Lövgren & Nordvall, 2017; Pastuhov m.fl., 
2019). Folkhögskolan har även behandlats inom ramen för Mimers 
forskarantologier samt i rapporter från olika lärosäten (Laginder & 
Landström, 2005; Laginder m.fl., 2013; Nordberg & Rydbeck 2001; 
Nylander m.fl., 2015; Paldanius, 2014). Av denna anledning har jag valt 
att kort redogöra för kunskap som ligger närmast lärares praktik och 
fenomenet som undersöks i denna avhandling. Dessa berörs indirekt i 
några av rapporterna.  

I Folkbildningsrådets rapporter från de senaste tio åren återfinns 
tre rapporter om lärare på folkhögskola som bygger på lärarnas röster 
via enkäter och intervjuer. De handlar om hur lärare ser på förutsätt-
ningar för sitt arbete och deras arbetsmiljön, arbetsbelastning och möj-
ligheter till kompetensutveckling samt lärares upplevelser av pandemin 
(Folkbildningsrådet, 2013a, 2017, 2021b). Utöver dessa finns ytterligare 
en rapport inom temat ”lärare på folkhögskola” som behandlar lärar-
tjänster såsom antal lärartjänster och lärartäthet och bygger på statist-
isk data (Folkbildningsrådet, 2021a). I rapporter från Folkbildningsrå-
det som handlar om kursdeltagares erfarenheter av studier på folkhög-
skola berörs möten mellan lärare och kursdeltagare indirekt genom 
kursdeltagarnas berättelser om studier på folkhögskola. Lärarnas röster 
kommer till uttryck via intervjuer i rapporter som behandlar folkhög-
skolans kursverksamhet (se exempelvis Folkbildningsrådet, 2017) där 
det exempelvis framkommer att undervisningen anpassas efter kursdel-
tagarnas förutsättningar. Däremot framkommer det inte vad och hur 
lärare gör för att anpassa undervisningen till kursdeltagarna när de 
möts i undervisningen. Samtidigt som begrepp såsom folkbildningens 
pedagogik, metoder och förhållningssätt återkommer i Folkbildnings-
rådets rapporter saknas det kunskap om hur dessa mer konkret tar sig 
uttryck i praktiken eftersom rapporterna främst bygger på enkät- och 
intervjumaterial och statistiska data.  

Fürst m.fl. i Folkbildningsrådets rapport Kulturell bildning i folk-

högskolans regi (2018) liksom Söderman i rapporten Folkhögskolan 

mitt i pandemin – digitalisering och nya arbetssätt (2021b) berör båda 
möten mellan lärare och kursdeltagare även om det inte är huvudfokus. 



Filippa Millenberg 

26 

Den förra rapporten handlar om bildnings- och karriärvägar bland 
folkhögskolan kursdeltagare och lärare på de estetiska profilkurserna 
och folkhögskolans kurser som förutsättningar för konstnärligt yrkes-
utövande. Med material från SCB:s dataregister och enkät- och inter-
vjudata visar rapporten att lärarnas möten med kursdeltagarna och 
deras estetiska bildningssträvan står i förgrunden. Lärarna ger exem-
pelvis uttryck för vikten av mötet med kursdeltagarna och att få vara 
med i utvecklingen av kursdeltagarnas estetiska förmågor. Samtidigt 
som kursdeltagarna beskriver hur arbetsformer innebär att de får pröva 
sig fram med stöd av lärare och på så sätt får inspiration att utveckla 
idéer och hitta sina personliga vägar och uttryck. Utöver det påvisas att 
lärarskapet handla om att ge andra individer stöd att mogna i sitt 
konstnärskap som att får kursdeltagarna att lära sig att se, läsa och 
lyssna. Här framgår dock inte vad som pågår i när detta sker och inte 
heller vad och hur lärarna gör i dessa möten. Den andra rapporten 
Folkhögskolan mitt i pandemin – digitalisering och nya arbetssätt 
som undersöker folkhögskolan under pandemin visar att det uteblivna 
mötet mellan lärare och kursdeltagare handlar om mer än bara social 
distansering (Folkbildningsrådet, 2021b). Med utgångspunkt i lärares 
upplevelser från enkät- och intervjumaterial beskrivs mötet av lärarna 
som pedagogisk interaktion och gruppdiskussioner samtidigt som det 
understryks att samtalet är ett av folkhögskolans viktigaste metoder. En 
slutsats i rapporten är att möten mellan lärare och kursdeltagare är 
centralt och viktigt i folkhögskolans pedagogik. Men inte heller här 
framkommer det vad som pågår i möten mellan lärare och kursdelta-
gare. Resultaten bygger på kvalitativa intervjuer med lärare och kurs-
deltagare och deltagande observation.   

Inom ramen för allmän kurs finns två akademiska studier (Bernd-
tsson, 2000; Paldanius, 2014) som behandlar lärares praktik i klass-
rumsnära sammanhang med utgångspunkt i interaktion och samspel 
mellan kursdeltagare och lärare. Berndtsson (2000) undersöker de 
processer som uppstår när lärare, kursdeltagare och folkhögskolan 
som institution möts. Avhandlingen visar att lärare och kursdeltagare 
driver olika mellan olika målsättningar med studierna, så kallade bild-
ningsprojekt. Kursdeltagarnas bildningsprojekt visar sig handlar om 
självbildning (självutveckling och självrehabilitering) och kvalificering 
medan lärarna å sin sida främst arbetar med attityder med själv-
bildande riktning. Spänningen som existerar mellan dessa två bild-
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ningsprojekt vilka ibland existerar sida vid sida i balans, ibland i oba-
lans, innebär en studiemiljö som präglas av mångfald och dynamik. 
Samtidigt innebär spänningen intressant nog att lärarna gradvis 
tvingas låta kursdeltagarnas kvalificeringsprojekt få mer utrymme. 
Samtidigt som lärare och kursdeltagare har olika fokus i undervisning-
en, visar Paldanius (2014) att erkännande i undervisning är en avgö-
rande del av folkhögskolans didaktik. Studien bygger på empiriska 
data i form av intervjuer med kursdeltagare och observationsmaterial 
från interaktioner mellan lärare och kursdeltagare på allmän kurs. Lä-
rarna ger uttryck för att se och bemöta kursdeltagare på ett personligt 
sätt. Det innebär att de i möten med kursdeltagare ”vågar investera sig 
själva på ett personligt plan, ser den enskilda individens förutsättning-
ar i situationen, bekräftar dem och uppmuntrar till att lärande kan 
starta där” (Paldanius, 2014, s. 47).  

Den grundläggande didaktiska relationen mellan lärare och kurs-
deltagare utgörs därmed av samspelet mellan dem. I samspelet, utifrån 
sitt didaktiska perspektiv arbetar lärarna på̊ olika sätt med de förut-
sättningar som kursdeltagarna erbjuder i undervisningen. Lärares för-
måga att se och erkänna visar sig vara en viktig didaktisk strategi för att 
nå kursdeltagarnas förutsättningar och behov. Att pedagogiken baseras 
på kursdeltagarnas behov och förmågor och dess betydelse för kursdel-
tagarna påvisas i några studier som fokuserar på kursdeltagare med 
funktionsvariationer och deras lärmiljö (Bernhard & Andersson, 2017; 
Hugo & Hedegaard, 2021; Nylander m.fl., 2015). I dessa studier fram-
träder lärarnas arbete indirekt genom kursdeltagarnas berättelser i 
form av enkäter och intervjuer samt statistiska data. Relationerna mel-
lan kursdeltagare och lärare framställs som ett personligt möte med 
ömsesidig respekt (Bernhard & Andersson, 2017; Fejes m.fl. 2018; 
Folkbildningsrådet, 2015; SCB, 2020). Lärarnas engagemang beskrivs 
samtidigt bidra till att kursdeltagarna upplever sig sedda, bekräftade 
och förstådda vilket även bekräftas av lärarna själva som uttrycker en 
strävan efter att bemöta kursdeltagare utifrån deras behov och anpassa 
undervisningen efter dessa (Fejes m.fl., 2018; Hugo m.fl., 2019; Hugo & 
Hedegaard, 2021; Nylander m.fl., 2015).  

Samtidigt sker inte denna typ av anpassning på bekostnad av kol-
lektivet och grupprocesser i undervisningen (Fejes m.fl., 2018). Det fak-
tum att kursdeltagarna upplever sig bli tagna på allvar, att de blir sedda 
och lyssnade till främjar den personliga utvecklingen och stärka även 
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tilltron till fortsatta studierna och etablering på arbetsmarknaden (Folk-
bildningsrådet, 2015). Den allmänt utbredda synen på lärande som livs-
långt och livsbrett, medför att studier lätt sipprar ut ur klassrummet 
väggar (Fejes m.fl., 2018). Dels medför studier meritering, men de kan 
även uppfattas skapa mening åt livet mer allmänt. Fürst m.fl. visar hur 
lärarna inom särskild kurs framhåller att de bidrar till att bilda och be-
kräfta kursdeltagarna, oavsett om det handlar om en förfining av en 
amatörkulturell eller en professionell verksamhet (Folkbildningsrådet, 
2018). De menar att kursdeltagarna på så sätt kan växa som människor 
och samhällsmedborgare. De kulturella kunskaperna uppfattas därmed 
ha bredare relevans än att utveckla professionella yrkeskunskaper inom 
det estetiska området genom att förbereda för helt andra yrkesmässiga 
områden och skapa mening åt livet utanför yrkessfären. Kursdeltagare 
på särskild kurs beskriver å sin sida att de fått en större säkerhet i för-
hållande till sitt eget skapande och att de dessutom utvecklats socialt. 
Kursdeltagarna tillskriver även den pedagogiska miljön och arbetsfor-
merna stor betydelse. Dessa uppfattas bidra till djupare förståelse av sig 
själva, av andra och av samhället (Statskontoret, 2018).  

En holistisk syn på människor och förståelsen för individens hela 
sammanhang visar sig vara av betydelse i den pedagogiska praktiken 
(Hugo m.fl., 2019; Nylander m.fl., 2015). Sammanfattningsvis kan den 
pedagogik som framträder beskrivas som grundad i en strävan att se 
varje individs olika förutsättningar och behov. De pedagogiska arbets-
formerna beskrivs bygga på samtal och diskussion i vilka lärarna är 
lyhörda för kursdeltagarnas synpunkter och engagerar kursdeltagarna 
på olika sätt så att kunskapen upplevs som relationell och ömsesidig. 
Lärarna beskrivs även arbeta aktivt för att skapa en känsla av samhö-
righet och dialog i vilken alla kursdeltagare ska känna sig involverade 
(Fejes m.fl., 2018; Paldanius, 2014; Statskontoret, 2018). Denna form 
av dialogisk pedagogik har även visat sig bidra till att studiesituationen 
och bedömningar upplevs som mindre pressande av kursdeltagarna 
(Hugo m.fl., 2019). Miljön skildras även som demokratisk, icke-
hierarkisk och som en stödjande social miljö där kursdeltagarna upp-
lever sig kunna påverka undervisningens innehåll och utformning men 
som också innebär att lärarna har en förväntan på att kursdeltagarna 
ska ta eget ansvar för studierna (Folkbildningsrådet, 2015; Statskon-
toret, 2018). 
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Relationers betydelse i undervisning  
Möten mellan lärare och den som lär innebär att de, genom att existerar 
tillsammans i utbildning också befinner sig i någon form av relation till 
varandra. Därmed är det intressant att ta del av internationell forskning 
som visar på betydelsen av relationer mellan lärare och elev och vad de 
kännetecknas av. Begreppet relationer kan uppfattas vilseledande ef-
tersom det riskerar att leda oss till hur vi förstår dem i vardagligt tal – 
som vänskapsrelationer eller privata relationer. Det som åsyftas här är 
relationer som existerar i utbildningssammanhang med formulerade 
mål för lärande och utveckling samt att utveckling och lärande uppfatt-
tas ske i relation till andra människor. I internationell forskning som 
intresserar sig för relationer mellan lärare och de som lär har barn- och 
ungdomsskolan samt högre utbildning ofta utgjort kontexten. Eftersom 
den lärande personen benämns olika i olika utbildningsformer kan be-
teckningar skilja sig åt utan att dessa behöver ses som skilda begrepp. 
Elev, student eller kursdeltagare är olika beteckningar för den som lär. 
Relationer mellan lärare och den som lär är av betydelse för elevers 
framsteg i studier när det gäller ämnesmässiga kunskaper samt social 
och emotionell utveckling (se exempelvis Hughes, 2012; Murray & Pi-
anta, 2007; Sivan & Chan, 2013; Zijlstra m.fl., 2013). Stödjande, om-
sorgsfulla och förtroendefulla relationer har exempelvis identifierats 
som positiva utbildningseffekter (Cornelius-White, 2007; Hattie, 2012; 
Martin & Dowson, 2009; Roorda m.fl., 2011). Detta gäller såväl i forsk-
ning om barn- och ungdomsskolan som i högre utbildning även om 
studierna inom högre utbildning är få. 

Metaorienterade kvantitativa observationsstudier som tar sin ut-
gångspunkt i effekter på prestationer i skolan visar på samband mellan 
elevers prestationer och framgång och förtroendefulla relationer och 
nära interpersonella relationer (se exempelvis Hattie, 2012; Martin & 
Dowson, 2009; Pianta & Hamre, 2009). Förtroendefulla relationer mel-
lan lärare och elever visar sig kännetecknas av att läraren lyssnar, kän-
ner empati, visar värme och uppmärksamhet (Hattie, 2012). Kvantita-
tiva observationsstudier har även visat på samband mellan lärarens 
interpersonella interaktion och elevers prestationer (Den Brok m.fl., 
2004). Bland annat har elevers och lärares uppfattningar om lärare-
elevrelationen studerats med utgångspunkt i lärarens interaktion och 
visat hur det lägger grunden för atmosfären i klassrummet (Den Brok 
m.fl., 2006). En välfungerande lärare-elevrelation har visat sig karakte-
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riseras av närhet och samarbete mellan lärare och elever (Den Brok 
m.fl., 2005). Lärar-elev-relationen har även identifierats ha en viktig 
trygghets- och trivselskapande funktion för elevers lärande och fram-
gång i utbildning (Evertson & Weinstein, 2006). I det arbetet har lära-
res bemötande identifierats som centralt. Att lärare exempelvis är vän-
liga, möter elever öga mot öga i interaktion samt har höga förväntning-
ar som signalerar att eleverna förväntas komma till skolan och göra sitt 
bästa är uttryck för det (Claessens m.fl., 2017). Bemötande beskrivs i 
denna forskning handla om att lärare tillämpar strategier och metoder. 
Inom högre utbildning har samband mellan lärar-elev-relationen och 
studenters engagemang, ansträngning, motivation samt prestation och 
intellektuell utveckling som exempelvis kritiskt tänkande identifierats 
(Halawah, 2006; Lundberg & Schreiner, 2004; Rugutt & Chemosit, 
2009; Strauss & Volkwein, 2004; Zepke & Leach, 2010).  

Inom svensk vuxenutbildning är dock forskning där fenomenet 
möten och relationer mellan lärare och den som lär utifrån ett lärarper-
spektiv och med utgångspunkt i etnografiskt tillvägagångssätt och livs-
världsfenomenologisk teori knapp. I en etnografisk studie av en klass 
som deltar i svensk komvux har Larsson (1993) studerat beslutsfat-
tande och maktspel mellan elever och lärare. Studien visade att enhet-
liga och tydliga regler för beslutsfattande saknades och att eleverna 
påverkade beslut om vissa ämnen på eget initiativ. Livsvärldsfenome-
nologi har använts inom vuxenutbildningsforskning för att undersöka 
hur vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter upplever och för-
står sin situation i undervisning (Carlsson, 2011). Studien visar på hur 
konflikter mellan lärare och studerande kan förklaras genom att livs-
världar utgör en bakgrundskunskap som genom sina olikheter genom-
syrar våra intentionala akter. När det gäller möten inom vuxenutbild-
ningsforskning har Ohlsson (2008) undersökt hur lärande och under-
visning kan förstås ut ett livsvärldsperspektiv när testförfaranden vid 
antagning till komvux ersätts med i dialog och psykologisk diagnos. 
Ohlsson undersöker mer precist dolda resurser för lärande i vad som 
benämns som svåra lärsituationer. Det empiriska materialet består av 
ljudinspelningar vid individuella pedagogiska möten mellan studerande 
och forskaren. Fokus i dessa möten är på hur studerande upplever sig 
själva som lärande människor, hur de skapar mening vid problemlös-
ning i matematik och svenska samt vilket inflytande samspelet med 
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forskaren har i interaktionen. Däremot saknas studier som berör möten 
ur ett lärarperspektiv i vuxenutbildningspraktiken.  

Sammanfattningsvis visar forskning om lärar-elev-relationen att 
den är av stor betydelse i den pedagogiska praktiken i relation till ele-
vers prestationer och framgång i utbildning. Lärar-elev-relationen blir 
främst en funktion och därmed en fråga om ett verktyg eller medel för 
att nå önskade effekter. Med andra ord lärar-elev-relationens betydelse 
förstås främst i relation till studieresultat utifrån målbeskrivningar i 
policy (Hughes, 2012; Sabol & Pianta, 2012; Wubbels m.fl., 2012). 

Lärares relationsarbete i undervisning 
Givet avhandlingens fenomen och att relationen mellan lärare och den 
som lär är av betydelse i utbildning ter sig även kunskapen om lärares 
arbete i och med relationer av intresse. Det bidrar med kunskap om 
möten utifrån lärares relationsarbete. Begrepp som relationsarbete, 
relationell professionalism och relationskompetens beskriver och visar 
på innebörder och aspekter av lärares relationsarbete. Det innefattas 
exempelvis av förmåga att bygga relationer och bemöta elever så att det 
gagnar deras lärande och utveckling. (Frelin, 2010; Klinge, 2016; Nord-
enbo & Søgaard Larsen, 2008; Furu & Sandvik, 2019; Skibsted & Matt-
hiesen, 2016). Det handlar även om lärares förmåga att på olika sätt 
stötta och motivera för att bidra till elevers lärande i relation till utbild-
ningens syfte och mål (Aspelin m.fl., 2021a; Aspelin & Jönsson, 2019). 
Relationskompetens, vad lärare gör i samspel med elever handlar enligt 
Aspelin om många olika saker. Det handlar om att skapa relationer som 
innebär en känsla av gemenskap där elever kan erfara sin närvaro och 
unicitet men även lärarens förmåga till närhet och distans. Att vara 
lyhörd för emotionella signaler i mötet med elever är ytterligare ett ut-
tryck för relationsarbetet. Lyhördheten har betydelse för elevers möj-
ligheter att erkänna och hantera känslor på ett konstruktivt sätt. Kon-
kret innebär det att läraren i mötet med elever stärker positiva känslor 
hos dem och fungerar som ett stöd för att hantera svåra känslor på ett 
sätt så att det främjar att utbildningens mål. Relationskompetens hand-
lar även om att bjuda in och bidra till meningsskapande och progress-
ion, kognitiv och emotionell förståelse via både verbal och icke-verbal 
kommunikation. 

Samtidigt som Biesta (2012) ser förtjänsten av att kompetensbe-
greppet sätter fokus på vad lärare bör kunna göra och inte bara veta 
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kritiserar han begreppet för att riskera att reducera komplexiteten i 
lärares arbete i undervisning till en fråga om tekniker. Biesta (2015) 
menar att syftet med utbildning handlar om subjektifiering, kvalifice-
ring och socialisering, men han är samtidigt kritisk till vår samtids fo-
kus på kvalificering. Subjektifiering som han menar handlar om att 
göra det möjligt för elever att bli självständiga, fria subjekt som kan 
möta omvärlden på ett vuxet vis hamnar i skymundan. Vidare argu-
menterar Biesta (2012) för att undervisning handlar om att vara redo 
för det oväntade och handla när det oförutsedda sker, vilket förutsätter 
omdömesförmåga och praktisk visdom snarare än att utrustas med ett 
antal kompetenser att tillämpa i undervisningssituationer. Aspelin 
(2015) argumenterar samtidigt för att begreppet kompetens pekar på 
en handlingssfär, det vill säga förmågan att kunna använda olika verk-
tyg för att förhålla sig till andra människor och beröra. Jordan (2004) 
visar att relationskompetens när det förstås som ömsesidiga processer 
mellan lärare och elever pekar på förmåga att beröra och ha betydelse 
för en annan människa. Samtidigt har Frelin (2010), Ljungblad (2016) 
och Rinne (2014) genom sina empiriska studier visat på lärares relat-
ionsarbete som något komplext och riskfyllt och därmed utmanat och 
problematiserat föreställningen om relationsarbetet som just något 
enkelt och förgivettaget. Att vara professionell visar sig vara något som 
kan läras och handlar om kvaliteten på lärarnas handlingar snarare än 
tillhörigheten till en profession (Frelin, 2010). 

Lärares förkroppsligade erfarenheter i relationsarbete i undervis-
ning närvarar in Motterns (2013) forskning om amerikanska lärares 
erfarenheter av deras sammanflätade och ”chiastic” relationer till indi-
vider som deltagare i påtvingad vuxenutbildning som ett alternativ till 
fängelse. Studien visar på en relation som innefattar lärares direkta 
erfarenheter och lärares erfarenheter av de studerandes erfarenheter 
och påminner om ”Jag-Du-relationen” i Bubers (1965) dialogfilosofi. 
Subjekt och objekt förstås med hjälp av livsvärldsfenomenologisk teori 
som sammanfogade och innebär att läraren närmar sig varje elev som 
en annan värld. Just Bubers dialogfilosofi återfinns inom teoretisk 
forskning lärares relationsarbete (se exempelvis Aspelin, 2015, och 
Lilja, 2013). 



 Tidigare forskning 

33 

Relationellt tillvägagångssätt och relationellt förhållnings-

sätt 

Med hjälp av Aspelins (2015) distinktion mellan benämningen till relat-
ioner och i relationer synliggörs olika kvaliteter av relationer samt vad 
relationsarbete kan innebära och hur det kommer till uttryck. I relation-
er, som även benämnts som relationellt förhållningssätt innebär att 
lärare är delaktiga i en relation med elever. Relationer betonas då som 
samexistens och samspel som innebär att elever kan träda fram som 
unika och ansvariga subjekt. Konkret innebär det att läraren svarar an i 
en viss riktning utan att skeendet som de befinner sig har ett bestämt 
mål. Läraren möter eleven från elevens håll – från ”från insidan” av re-
lationen. Det innebär att inta ett förhållningssätt som präglas av öppen-
het och lyhördhet utan ett antagande om att känna eleven eller om vad 
som ska hända i mötet. Här är det samexistensen och samspelet mellan 
lärare och elev som kan leda dem vidare i mötet, utifrån vad som upp-
står mellan dem (Aspelin, 2015). von Wright (2006) beskriver detta som 
ett relationellt perspektiv som innebär att lärare och elev leder varandra 
vidare genom att i mötet gemensamt rikta sin uppmärksamhet mot det 
som ter sig väsentligt för dem båda. Relationsarbetet i den här mening-
en innebär att eleven bekräftas i sin nuvarande situation, men samtidigt 
ges möjlighet till att förflytta fokus och uppmärksamhet (von Wright, 
2006). 

En viktig poäng här är att detta möte som uppfattas som person-
ligt, initieras och görs möjligt utan att läraren använder sig av några 
metoder eller tekniker. Lärarens agerande riktas snarare mot den relat-
ion som är i process – mot vad som sker och kan komma att ske i nuet 
mellan lärare och elev. Aspelin (2015) pekar på att till relationer skiljer 
sig från i relation i form av att vara ett relationellt tillvägagångssätt 
som innebär att lärares relationsarbete blir en fråga om att agera ”från 
utsidan” av relationen. Det innebär då att bygga relationer som är pro-
duktiva sett till utbildningens explicita syften. Mötet mellan lärare och 
elever handlar då inte främst om samexistens utan har sitt fokus på att 
skeendet innebär ett målmedvetet arbete för att uppnå måluppfyllelse. 
Konkret handlar det om att lärare använder olika medel för att påverka 
elevernas handlingar mot vissa typer av relationer och identiteter. 
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Öppenhet som en förutsättning  

Frelin (2010) visar i sin studie som utforskar den relationella dimens-
ionen av lärares arbete hur lärares öppenhet i relationer kommer till 
uttryck som en öppenhet för elevernas meningsskapande i mötet mel-
lan dem. Frelin (2010) menar att lärarnas handlingar med att känna in 
som en öppenhet för vad som tar form mellan dem i situationen – ett 
viktigt komplement till att känna till – det läraren tar med sig till situat-
ionen. Öppenhet i mötet med elever är enligt Frelin (2010) en förut-
sättning för att bygga och upprätthålla relationer som gör det möjligt att 
undervisa – undervisningsrelationer – eftersom de måste förhandlas 
fram. I en sådan förhandling visar sig både förtroende och medmänsk-
lighet vara viktigt. Just att bygga och upprätthålla relationer har iden-
tifierats som ett hårt, svårt och medvetet arbete av både nya och erfarna 
lärare (Frelin, 2010). 

Unicitet och människa 

Flera studier visar hur lärares relationsarbete kommer till uttryck i att 
försöka förstå eleven som ett subjekt snarare än ett objekt (Hugo, 2007; 
Ljungblad, 2016, 2019; Rinne 2014, 2017). Det handlar om ett relation-
ellt meningsskapande där läraren som person möter eleven som per-
son. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever visar sig känne-
tecknas av att elever känner sig sedda, uppmärksammade och bekräf-
tade som människor och inte enbart som elever samt blir lyssnade till 
(Hugo, 2007; Lilja, 2013). Att läraren tror på elevens förmåga och pot-
ential visar sig vara av betydelse för elever upplevelse av motivation och 
meningsfullhet för att lyckas med skolarbetet (Hugo, 2007). Det har 
också visat sig ha betydelse för elevers möjligheter att svara an i mötet 
vilket i tur kan öppna upp för lärare att anpassa handlingar i relation 
till enskilda elevers behov i undervisningen (Lilja, 2013). Bemötande 
identifieras här handla om att lärare möter elever som unika levande 
varelser snarare än utifrån en allmän och fast idé om vad en elev är 
(Aspelin, 2015, 2016; von Wright, 2000). Ett sådant pedagogiskt för-
hållningsätt i syfte att skapa goda relationer till elever benämns som ett 
relationellt perspektiv vilket skiljer sig från ett punktuellt perspektiv 
(von Wright, 2006). Det relationella perspektivet visar hur läraren för-
håller sig med öppenhet mot eleven som ett oförutsägbart subjekt – 
som ett ”vem”, medan det punktuella perspektivet visar hur läraren 
möter eleven som förutbestämt objekt – som ett ”vad”. Ett relationellt 
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perspektiv innebär att eleven kan framträda som ett unikt och hand-
lande subjekt till skillnad från ett punktuellt perspektiv där eleven upp-
fattas som autonom och ett givet subjekt i relation till hens personens 
egenskaper (von Wright, 2000; 2006). 

Att möta elever som levande varelser utifrån ett ”vem” innebär att 
lärare värderar och planerar sitt handlande utifrån vetskap om elever-
nas erfarenheter och livssituation som framträder mellan dem. Det in-
nebär att det som är unikt i både lärare och elev och skiljer dem åt upp-
fattas framträda i möten mellan dem, snarare än inom dem (Aspelin, 
2015, 2016). Med andra ord, vem en lärare och en elev är förstås inte 
definitivt utan som föränderligt och går inte att fånga, mäta eller slut-
giltigt säkert bestämma med information utifrån. Det är först när de 
framträder för varandra som Någon som det kan bli påtagligt (von 
Wright, 2000). Bemötande såsom att möta den levande varelsens unici-
teten i ett vem innebär därmed att undervisning kan förstås som risk-
fyllt (Biesta, 2015, 2011). Men samtidigt som möten mellan lärare och 
elev framträder som obestämda uppfattas är de även kreativa. Den in-
nebär att lärare och elever i möten med varandra kan överraska sig 
själva, överskrida sina begränsningar och upptäcka sidor hos sig själva 
som de inte vågat drömma om (von Wright, 2000). 

Ljungblad (2016) undersöker hur relationella aspekter av interper-
sonell interaktion tar sig uttryck i matematikundervisning med hjälp av 
videoinspelningar i klassrumssituationer på grundskola, särskola och 
gymnasieskola. Studien visar hur pedagogisk taktfullhet som en del i 
lärares relationsarbete dels möjliggör för elever att framträda som 
unika subjekt dels möjliggör för lärare att möta upp elever varierande 
behov samt dem som unika personer. Genom att använda sina sinnen 
som att exempelvis förnimma atmosfär hjälper lärare att känna hur de 
kan handla i specifika situationer i relation till enskilda elevers behov. 
Denna taktfullhet bidrar till möjligheten att utveckla tillitsfulla och re-
spektfulla lärare-elev-relationer. Samtidigt visar studien att existenti-
ella värden såsom förtroende, tillit och respekt växer fram över tid. Yt-
terligare ett resultat som studien visar är att lärarna utvecklar en bered-
skap för att möta ovissa skeenden i undervisningen. Studien visar också 
på en dubbel ansvarshållning, lärarna tar ansvar för innehållet i under-
visningen och för relationens kvalitet. 

Rinne (2014) undersöker i en fenomenologisk hermeneutisk studie 
relationella aspekter av interpersonell interaktion mellan lärare och 
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elever i betygssamtal på gymnasiet med hjälp av videoinspelning. Stu-
diens livsvärldsfenomenologiska perspektiv uppmärksammar verbala 
och icke-verbala uttryck och fångar känslomässig laddning i betygssam-
talen. Lärares lyhördhet och finkänslighet gentemot eleven visar hur 
läraren anpassar sitt handlande till vad som är mest pedagogiskt lämp-
ligt för eleven. Studien visar även hur lärare balanserar det personliga 
ansvaret och ansvaret som myndighetsutövare. 

Ackesjö och Dahl (2022) undersöker relationella aspekter i lärares 
beskrivningar av fritidspedagogisk undervisning. Studien synliggör 
mellanmänskliga aspekter av det pedagogiska mötet och samspelet 
mellan lärare och elever på fritidshem. Resultatet visar på hur lärare 
genom att vara inlyssnande och följsamma i undervisningen möjliggör 
för elever möjlighet att framträda som subjekt (jfr Ljungblad, 2016). 
Resultatet visar även att om undervisningen bygger på en genomtänkt 
planering har lärarna en öppenhet och tillit inför elevernas delaktighet 
och handling som innebär att de kan träda fram och påverka det som 
sker i undervisningen. Genom lärares pedagogiska blick och känslighet 
skapas ett frirum där läraren kan välja att stanna upp och tillmötesgå 
eleven eller ignorera det som sker. En taktfull lärare beskrivs vara den 
som kan fånga det synliga och det osynliga och anpassa det till en ovän-
tad situation. Genom att inta en relationell position gör lärarna det 
möjligt för elever att träda fram som subjekt. Det innebär en öppen 
hållning där läraren dels kan känna in, dels själv förändra eller låta ele-
verna ändra det som sker. Ackesjö och Dahl (2022) lyfter fram lärarnas 
öppna hållning som en viktig förutsättning för att kunna anpassa 
undervisning till barns nyfikenhet och intressen. 

Närvaro 

Närvaro visar sig betydelsefull i lärar-elev-relationen och lärares relat-
ionsarbete. Utöver den fysiska närvaron betonas sinnlig och emotionell 
närvaro i relationer mellan lärare och elever som i sin tur handlar om 
att vara öppen, lyhörd och uppmärksam. Genom att studera lärares 
arbetsglädje fångar Bredmar (2014) mellanmänskliga aspekter i möten 
mellan lärare och elever och visar på närvaro som en hållning i form av 
uppmärksamhet i nuet med en emotionell och sinnlig närvaro tillsam-
mans med eleven (Bredmar, 2014). Med hjälp av pedagogisk filosofi 
argumenterar Bredmar (2017) för förståelsen av emotionell närvaro 
som emotionell lyhördhet som innebär att som lärare vara öppen och 
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mottaglig inför både lärares och elevers personliga erfarenheter som 
unika erfarenheter. Den emotionella lyhördheten innebär att uppmärk-
samma vad den mänskliga perceptionen kan upptäcka och på så sätt ha 
en vaksamhet och skärpa för olika nyanser och skillnader i den aktuella 
situationen. Samtidigt som den emotionella närvaron bidrar med me-
ning och förståelse för den pedagogiska situationen som helhet utgör 
den en kompass för pedagogiskt handlande genom att bidra i lärarens 
prioriteringar och avvägningar. Genom att anta ett livsvärldsperspektiv 
argumenterar Bredmar (2017) för känsla och förnuft som sammanflä-
tade vilket ger att emotionell lyhördhet utgår från känsligt förnuft och 
förnuftig känsla. Den hållning som framträder är att de mellanmänsk-
liga aspekterna är vägledande i de val och handlingar som lärare gör 
snarare än att den pedagogiska situationens karaktär och innehåll be-
stäms av yttre krav (Bredmar, 2017). 

Nordström-Lytz (2017) analyserar närvaro som en dimension i den 
relationella pedagogiken utifrån Bubers dialogfilosofi och identifierar 
förbundenhet, ömsesidighet, jämbördighet, tillit, tid samt förundran 
som aspekter av närvaro. Resultatet visar på hur närvaro i lärararbete 
handlar om en vilja att vara närvarande. Jag-Du-relationen – snarare 
än Jag-Det – utgör en grundläggande hållning i relationell pedagogik. 
Denna relation innebär en öppenhet inför den andre (Du) samt en för-
väntan om att bli tilltalad som ett Jag. Att gå in i en dialog innebär en 
osäker position eftersom det är omöjligt att veta vad som kommer att 
ske i dialogen. Lärararbetet beskrivs som en mellanmänsklig och exi-
stentiell aktivitet där relationerna primärt handlar om elevens växande 
som människa tillsammans med andra människor. 

Pedagogiskt seende och takt 

Pedagogisk takt och pedagogiskt seende är begrepp som har tagits 
fram för att tala om lärares förkroppsligade förmågor och kunskaper 
(Løvlie, 2015; van Manen, 1991). Det handlar om att snabbt kunna ori-
entera sig i en situation och anpassa sitt agerande efter den. Det peda-
gogiska seendet fungerar därmed som ett slags synliggörande av det 
osynliga för att kunna avgöra vad som är ett klokt handlande för en 
specifik elev i en given situation. Takt, genom att rikta sig mot det spe-
cifika och partikulära i situationen tillsammans med en intuitiv käns-
lighet för att varje individ är unik, ter sig därmed centralt i mötet mel-
lan lärare och elev. Det innebär ett ödmjukt agerande i situationer med 
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en öppenhet för alternativa sätt att handla. Vad som är ett klokt hand-
lande är därmed inte givet. Relationsarbete kan förstås handla om an-
passningsförmåga, omsorg om eleven samt lyhördhet för elevens behov. 
Genom att lärare och elever uppfattas påverka varandra, innebär det 
även att det gäller på ett känslomässigt plan. Undervisning innebär 
därmed att beröra och bli berörd vilket i sin tur betyder att pedagogiskt 
handlande handlar om att vara finkänslig (van Manen, 2015). 

Rytzler (2017) argumenterar för pedagogisk takt som en specifik 
form av pedagogisk uppmärksamhetssfär som innebär att uppmärk-
samhet skapas och formas mellan lärare och elever. Det uppfattas som 
en relation snarare än en abstrakt process och blir beroende av vad som 
sker i situationen. Det innebär ett kroppsligt och sinnligt erfarande av 
den gräns som både innesluter det kända och riktar sig mot det okända. 
(Rytzler, 2017). Utifrån detta argumenterar Rytzler (2017) för under-
visning som något som kan förstås som en erbjudan till mänsklig tillbli-
velse i ett slags delande av skillnader som uppstår i relationen mellan 
lärare-elev-ämne. Pedagogisk takt har beskrivits vara det som förmed-
lar lärares och elevers gemensamma erfarenhet i mellanrummet som 
utgör den unika situationen där deras erfarenheter möts (van Manen, 
1991). (Løvlie, 2015). Rytzler (2017) använder begreppet smakomdöme 
(Løvlie, 2007) i relation till möten mellan lärare och elever och argu-
menterar för att det från ett lärarperspektiv handlar om att ha ett slags 
gehör för den unika uppmaning som åstadkoms av varje specifik peda-
gogisk situation. 

I relationsarbetet innebär det en situationsbestämd uppmaning att 
se sig om och orientera sig i världen där vi också ställer in oss i förhål-
lande till varandra med ett gemensamt intresse av att dela med oss av 
våra upplevelser. Smaken framträder som något som uppmanar sna-
rare än bedömer (Løvlie, 2007). 

Ljungblad och Rinne (2020) argumenterar för olika existentiella 
aspekter av den relationella dimensionen av läraryrket. När lärares följ-
samhet utforskas framträder ett generellt resultat att lärare söker en 
takt mellan lärare och elev som ömsesidigt berör båda parter och som 
genom sin oförutsägbarhet framträder olika i olika situationer. Ljung-
blad och Rinne (2020) argumenterar för pedagogisk takt som ett peda-
gogiskt relationellt grundfundament i läraryrket utifrån två empiriska 
studier (Ljungblad, 2016; Rinne, 2014). De argumenterar för att lärares 
relationsarbete omfattas av en pedagogisk känslighet och pedagogiskt 
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seende som innebär att känna in och avgöra vad som är bäst för en-
skilda elever i olika pedagogiska situationer. Ljungblad och Rinne 
(2020) med stöd i Løvlie (2015) argumenterar för hur begreppet takt 
bidrar med en syn på lärares relationella arbete som ett sätt att vara 
snarare än en förmåga, metod, strategi eller tillvägagångssätt. Genom 
att begreppet pekar på humanitet snarare än på en persons sociala fär-
digheter placeras förhållandet till den andre i centrum. Fokus blir där-
med på mellanmänskliga relationer, kommunikation och deltagande 
(Løvlie, 2015). Takt erkänner möten som riskfyllda och oförutsägbara 
(van Manen, 1991). 

Relationerna mellan lärare och elever i den vardagliga undervis-
ningspraktiken har en ömsesidig karaktär (Aspelin m.fl., 2021b). Nod-
dings (2003) visar att relationen inte enbart innefattar ämnet som stu-
deras utan även lärarnas förhållningssätt till eleverna som människor. 
Fielding (2006) visar i sin studie att elever har upplevelser av att de 
främst möts av lärare som bärare av prestationer och mätbara resultat 
snarare än som människor. Omsorg i möten mellan lärare och elever 
har beskrivits som en grundläggande utgångspunkt för lärares arbete 
(Noddings, 2012). När utbildning blir en plats för prestationer har det 
visat sig att utrymmet för omsorg krymper (Ball, 2003). 

Dessa dimensioner av lärares relationsarbete är särskilt intressanta 
att belysa inom ramen för folkhögskolan med tanke på dess bildnings-
traditioner där människan i relation till andra människor och världen 
ter sig central men även i relation till folkhögskolans berättelse där 
samtal och dialog understryks. 

Sammanfattning och reflektion 
Det är tydligt att relationer mellan lärare och elever är betydelsefulla för 
elever på olika sätt i utbildning samt att relationer är av olika kvaliteter. 
Relationerna har betydelse för studieframgång men också en existenti-
ell betydelse såsom att träda fram och erkännas som unik människa. 
När lärare har fokus på måluppfyllelse – exempelvis på att uppnå resul-
tat som pekas ut i policy – kan relationer tolkas snävt och ses som en-
bart verktyg för att motivera elever till skolframgång. Relationsarbetet 
handlar därmed främst om att bemästra och tillämpa en uppsättning 
kunskaper, principer, modeller eller metoder på samma sätt oberoende 
av sammanhang och situationer. Det betyder att det finns en idé om att 
det på förhand är möjligt att veta vad som är det mest gynnsamma 
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handlandet. Det finns en kritik om att relationsarbetet därmed förstås 
som något enkelt i form av att använda rätta metoder. Läraren framstår 
här som den som styr genom att bemästra olika metoder och strategier 
för att identifiera, fatta beslut om och uppnå mål. 

Samtidigt visar tidigare forskning på komplexiteter i lärares relat-
ionsarbete och även på hur existentiella dimensioner kommer till ut-
tryck i möten mellan lärare och elever. När lärares relationsarbete för-
stås som knutet till specifika situationer handlar det för läraren om att 
förhålla sig till situationer i den pedagogiska praktiken som helhet sna-
rare än att reducera mötet till att handla om att bemästra strategier och 
metoder. Det visar sig handla om ett förkroppsligat och komplext sam-
spel mellan lärare och elev som för lärare innebär att befinna sig i ovissa 
och oförutsägbara situationer. Mellanmänskliga perspektiv med ut-
gångspunkt i pedagogisk filosofi visar hur närvaro i form av öppenhet, 
emotionell lyhördhet och uppmärksamhet framträder som central i 
dessa situationer. 

Eftersom relationer mellan lärare och elever främst har studerats 
inom barn- och ungdomsskolan – internationellt och nationellt – finns 
det kunskap om dessa inom ramen för målstyrd utbildning med beto-
ning på barn och unga vuxna. Även om det finns empiri kring själva 
fenomenet – möten mellan lärare och elev – i andra utbildningsformer 
än folkhögskola innebär det inte att den är direkt översättningsbar till 
folkhögskolans sammanhang. Samtidigt som möten beskrivs som 
centrala i folkhögskolans kontext i diverse rapporter och delvis i några 
få akademiska texter där möten mellan lärare och kursdeltagare 
indirekt berörs är studier med en etnografisk ansats som visar vad  som 
pågår i möten hur dessa kan förstå i den pedagogiska praktiken få. 
Lärares personliga bemötande och relationella arbete återkommer 
ständigt i akademiska texter och rapporter. Dock utgör de sällan fokus i 
dessa texter. Vidare bygger studier och rapporter främst på intervjuer 
och enkätmaterial, snarare än på observationer av lärares relationella 
arbete. Även de få texter inom vuxenutbildningsforskning som har ett 
livsvärldsfenomenologisk perspektiv fokuserar på vuxenstuderandes 
erfarenheter. Slutligen går det att konstatera att studier med fokus på 
möten mellan lärare och den som ska lära inom vuxenutbildning och 
folkhögskola är få och att det därmed finns behov av studier inom 
folkhögskolan som synliggör vad som pågår i möten mellan lärare och 



 Tidigare forskning 

41 

kursdeltagare på folkhögskola och vilken betydelse de har i den peda-
gogiska praktiken. 

Genom att studera relationer mellan lärare och kursdeltagare på 
folkhögskola blir det möjligt att studera hur dessa relationer kan förstås 
i en utbildningsform som involverar vuxna kursdeltagare och som inte 
präglas av målstyrning på samma vis som övrig vuxenutbildning nat-
ionellt och internationellt. Eftersom folkhögskolans särskilda villkor 
innebär att lärarna i sin undervisning på hantverkskurser inte styrs av 
mål från policy är det rimligt att tro att möten mellan lärare och kurs-
deltagare kan vara av annan karaktär och betydelse är den som vi redan 
har kunskap om från andra utbildningskontexter. Inom folkbildningen 
finns dessutom bärande idéer och föreställningar om lärares arbete och 
om lärande som kan ha bäring på mötet mellan lärare och kursdelta-
gare i folkhögskolans praktik. Eftersom det inom folkbildningen finns 
en idétradition som innebär att det inte är självklart att den som leder 
ut- och bildningsverksamhet, läraren eller cirkelledaren, också är den 
som styr mot ett på förhand givet mål är det därmed rimligt att tro att 
möten följer en annan logik. Detta kan i sin tur bidra med en mer nyan-
serad förståelse för lärarens hållning i möten än den som redan är eta-
blerad. Denna avhandling kan genom att bidra med empirisk kunskap 
om hur möten tar sig uttryck, levs och erfars av lärare i folkhögskolans 
pedagogiska praktik som en icke-målstyrd utbildningsform bidra med 
perspektiv på undervisning och utbildning som inte ryms inom ramen 
för befintlig forskning. Eftersom de redovisade studierna främst bygger 
på intervju- och observationsstudier samt teoretiska studier utgör 
denna studie ett bidrag med fältstudier. 
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Kapitel 4 

Teori 

Det övergripande syftet i avhandlingen är att utforska pedagogiska 
praktiker och den lärande vardagen på folkhögskola med utgångspunkt 
i hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträder på en folkhög-
skolas hantverkskurser. Den teoretiska utgångspunkt som har valts för 
att fokusera på möten mellan lärare och kursdeltagare är den fenome-
nologiska livsvärldsansatsen (Bengtsson, 2005). Avhandlingen har 
därmed sin ontologiska och epistemologiska grund där. Forskning uti-
från denna ansats (Bengtsson, 2005, 2013) innebär att studien tar sin 
utgångspunkt i livsvärldsontologin och i den konkret erfarna verklig-
heten. I grunden handlar det således om att förstå människors levda 
relationer till sin värld. I det här kapitlet redogörs för de centrala be-
grepp som används för att förstå fenomenet – möten mellan lärare och 
kursdeltagare – utifrån lärares livsvärld samt valet av denna teoretiska 
utgångspunkt. 

Livsvärld – en tvetydig sammanflätning av människa och 
värld 
Fenomenologi är som Bengtsson (2013) konstaterar inte något enhet-
ligt utan har utvecklats i olika inriktningar (Bengtsson, 1991). Husserl 
(1989) beskrivs av Bengtsson (2005) som grundare av den moderna 
fenomenologin. Denna föddes ur Husserls kritik mot den samtida ve-
tenskapssynen som inte tog hänsyn till mänskligt erfarande. Husserls 
fenomenologi har sedan dess tagit nya riktningar så som mot existensfi-
losofi och hermeneutik (Bengtsson, 2013). Heidegger, Sartre och Mer-
leau-Ponty tillhör den existensfilosofiska fenomenologin medan Gada-
mer och Ricœur kan sägas tillhöra den hermeneutiska inriktningen av 
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fenomenologin. Begreppet livsvärld har utvecklats ur den fenomenolo-
giska traditionen med utgångspunkt i Husserls erfarenhetsfilosofi15 
(Bengtsson, 2001, 2005). Gemensamt i de fenomenologiska tanketrad-
itionerna är ”att gå tillbaka till sakerna” själva som Husserl 
(1913/2004) uttryckte det. Sakerna syftar i det här fallet till fenomenen 
såsom det erfars av någon i vissa sammanhang (Husserl, 1913/2004). 
Ett fenomen framträder alltid för någon som något. I den här avhand-
lingens empiriska forskningsansats med livsvärlden som utgångspunkt 
undersöker jag hur fenomenet möten mellan lärare och kursdeltagare 
erfars av lärarna. I begreppet livsvärld finns antaganden om hur verkli-
genheten och kunskap är beskaffade (Bengtsson, 2005). Det är i värl-
den som sakerna existerar. Livsvärlden antas inte vara en absolut värld, 
det vill säga en värld i sig, som lärarna eller jag som forskare kan ställa 
oss utanför. Liv och värld är sammanflätade till det som kallas livsvärld, 
och den utgör grunden för allt som kan erhållas kunskap om (Bengts-
son, 2001). Värld och subjekt uppfattas också vara sammanflätade och 
oskiljbara (Bengtsson, 2001). Varats tvetydiga existens, att vara subjekt 
och objekt på samma gång, betyder att subjektet präglas av världen och 
världen av subjektet (Bengtsson, 2005). Merleau-Ponty (2002, s. 407) 
beskriver det som: ”the world is wholly inside me and I am wholly out-
side myself”. Med andra ord sträcker sig subjektiviteten ut i världen och 
är hela tiden involverad med världen.  

Merleau-Ponty (2002) förstår subjektet som den levda kroppen. 
Det innebär att subjektet är lika mycket kropp som subjekt och är också 
subjektet för alla erfarenheter. Därmed förstås den aldrig som identiskt 
med ett objekt. Det finns således ingen motsättning mellan kropp och 
själ eller känsla och förnuft – de utgör en integrerad helhet. Lärarnas 
kroppar uppfattas därmed inte som ett fysiskt ting i en objektiv värld 
såsom de ofta gör inom medicin och biologi. Livet i livsvärlden förstås 
som kroppsligt och kroppen som personlig och därmed uppfattas även 
liv och kropp som sammanflätade. I vår existens som människor utgör 
vi en helhet. Det är därmed genom kroppen som vi har tillgång livsvärl-

 
15 Bengtsson menar att Edmund Husserl använde ordet livsvärld 1916–1917 i sitt manu-

skript med titeln ”Lebenswelt – Wissenschaft – Philosophie: Naives hinleben in der 
Welt – Symbolisches festlegen durch Urteile der Welt – Begründung” (Bengtsson, 
2005). I takt med livsvärldsbegreppet har utvecklats har olika beteckningar kommit 
att användas, såsom exempelvis: miljövärld, relativt naturlig världsåskådning, vara-
i-världen, vara-till-världen, vardagsvärld (se vidare Bengtsson, 2005).  
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den (Merleau-Ponty, 2002). På detta sätt kan livsvärldsfenomenologi 
beskrivas som ett holistiskt perspektiv på tillvaron.  

Eftersom våra upplevelser formas socialt är livsvärlden samtidigt 
personligt formad och delad. Livsvärlden är både en upplevelsevärld 
och vår konkreta erfarna värld som vi alla lever våra dagliga liv i till-
sammans med andra (Bengtsson, 2001). Här finns en tvetydighet och 
samtidighet. Med andra ord, samtidigt som livsvärlden är min är den 
också din – i ontologisk mening. Men det är också lika sant att min livs-
värld inte är densamma som din livsvärld och tvärtom. Samtidigt som 
livsvärlden är gemensam är den också alltid någons värld och den upp-
levs inte lika av alla. Utifrån varje människas position och varande i tid 
och rum breder livsvärlden ut sig (Bengtsson, 2005). Lärarnas och 
kursdeltagarnas livsvärldar kan skilja sig åt beroende på deras olika 
erfarenheter. En av teorins stora poänger finns i just samtidigheten 
som innebär en holistisk syn på värld och människa. Det innebär att det 
själsliga och det fysiska är förenade och verkligheten utgör en helhet i 
stället för olika delar som är skilda från varandra. Livsvärlden uppfattas 
därmed som både och i stället för antingen eller. Med andra ord förbin-
der livsvärlden dualistiska utgångspunkter som liv och värld, subjekt 
och objekt, känsla och förnuft samt individ och samhälle. Just förståel-
sen av livsvärlden som en sammanflätning mellan livet, människor och 
världen är en grundläggande teoretisk princip i denna avhandling. 

Antagandet om kunskap som ryms i begreppet livsvärld innebär att 
kunskapande om livsvärlden – som den konkreta vardagsvärld där vi 
lever våra liv – blir möjligt genom att undersöka och söka förstå männi-
skors levda relationer till sin värld. Genom att studera hur möten fram-
träder för lärarna blir det också möjligt att skapa kunskap om livsvärl-
den. I den här avhandlingen är livsvärlden avgränsad till en regional 
värld – själva folkhögskolan med dess hantverkskurser – som lärare 
och kursdeltagare uppfattas bebo skolan (Merleau-Ponty, 2002).  

Mitt val av detta perspektiv beror på att det blir möjligt att öppet 
närma sig den pedagogiska praktiken för att upptäcka, utforska och 
avtäcka förgivettagna mönster och innebörder i möten mellan lärare 
och kursdeltagare. Den holistiska förståelsen av människa och värld gör 
det även möjligt att synliggöra och skapa kunskap om lärares kroppser-
farande och kroppsliga aspekter i undervisning. Ansatsen bidrar med 
ett integrerat synsätt på liv och värld, individ och kollektiv samt subjekt 
och objekt som skapar möjlighet att studera kopplingen mellan liv (per-
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son) och värld (det sociala) utan att välja motstridiga kontrahenter. 
Möten är alltså inte pedagogiskt eller socialt utan både och. Slutligen 
bidrar ansatsen till att förstå pedagogisk praktik med utgångspunkt i 
mänskligt erfarande. Studiens empiriska forskningsansats med livs-
världen som utgångspunkt innebär att jag undersöker hur fenomenet – 
möten – mellan lärare och kursdeltagare framträder för lärarna.  

Lärares yrkespraktik i folkhögskola – en avgränsad regional 

värld  

Enligt Bengtsson (2013) kan begreppet regional värld16 inom livsvärlds-
fenomenologi förstås som en avgränsad del av verkligheten. Den reg-
ionala världen innehåller saker, människor och handlingar med hän-
visning som inte enbart avgränsas till nuet, utan sträcker sig både bakåt 
och framåt i tiden – ”each regional world also constitutes its own par-
ticular history” (s. 6). Bengtsson och Berndtsson (2015) beskriver den 
regionala världen som ett sammanhang där skolor genom både de 
människor som befinner sig där, materiella ting och traditioner konsti-
tuerar ett givet sammanhang.   

I en regional livsvärld är individ och värld sammanflätade 
med varandra. I skolan finner individerna en redan given 
värld som de inte har valt själva. Varje skola konstituerar 
en egen värld genom sina lokaler, personal, elever, organi-
sation, läromedel, tradition och så vidare. Men inget av allt 
detta har mening i sig själv. Först genom individernas, så-
väl lärarnas som elevernas, förståelse och användning får 
det sin mening. (Bengtsson & Berndtsson, 2015, s. 23) 

En regional värld utgör en avgränsad praktik i livsvärlden vilket inne-
bär att livsvärlden är större och inte heller avgränsad. Bengtsson (2010) 
beskriver samtidigt en yrkespraktik som en regional värld. Lärares yr-
kespraktik kan utifrån Bengtssons beskrivning förstås som något som 
samtidigt är sammanvävt med andra regionala världar.  

Personer rör sig mellan regionala världar, och de tar erfa-
renheter med sig från andra världar in i sin yrkespraktik 

 
16 Begreppet regional värld skall enligt (Bengtsson, 2013) inte förväxlas med Husserls 

generella ontologi. Husserl delar upp allt existerande i ”material nature, animal na-
ture and spiritual (geistige) worlds” (Bengtsson, 2013, s. 7). 
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och erfarenheter från yrkesvärlden ut till andra världar. 
(Bengtsson, 2010, s. 96) 

Livsvärlden inkluderar alla de regionala världar som lärarna rör sig 
mellan såsom familjen, arbetet och fritiden (Bengtsson, 2010). Varje 
regional värld har samtidigt öppningar till varandra med horisonter 
som kan förändras och förskjutas (Bengtsson, 2010). Samtidigt som det 
inte går att skilja ut en del av livsvärlden eftersom den inbegriper allt – 
sömn, arbete, familjeliv, utbildning osv utgör utbildning och undervis-
ning ett specifikt sammanhang i livsvärlden. Det sammanhang som 
studeras i denna avhandling som också utgör en regional värld är lärar-
nas pedagogiska praktik på en specifik folkhögskolas hantverkskurser. I 
den finns lärarnas arbetsvardag som är omgiven av sina specifika vill-
kor och ramar. Lärarna som arbetar på hantverkskurser har i sin tur 
ytterligare specifika förhållanden som råder i just deras arbetsvardag så 
som hantverkämnen och dess traditioner. Det är inom de specifika ra-
marna och förhållandena för just lärarnas arbetsvardag på hantverk-
kurser i folkhögskola som jag studerar möten mellan lärare och kurs-
deltagare. Med andra ord är inte fokus på möten i största allmänhet 
utan skeenden där lärare och kursdeltagare interagerar med varandra i 
hantverkskursernas vardag – fysisk såsom digital.  

I konkreta situationer i livsvärlden är lärarna sammanvävda med 
institutionella förhållanden. Det betyder att de både representerar kol-
lektivet lärare och de individuella personer som de är i folkhögskolan 
som regional värld. Det är således först i det specifika sammanhanget 
som lärarna, i enskilda händelser – med ting och människor – och till-
sammans med sina erfarenheter och handlingar, blir begripliga. Lärares 
livsvärld måste betraktas i sitt sammanhang och hörsammas på sina 
egna villkor i sin ”annanhet”.  

Den naturliga inställningen 

Begreppet livsvärld som introducerades av Husserl (1913/2004) ut-
märks av en självklar och förgivettagen hållning, den naturliga inställ-

ningen. Det vill säga i sin vardagliga existens tar människor saker och 
ting för givet vilket kännetecknas av det pre-predikativa, alltså det ore-
flekterade och spontana. Den naturliga inställningen innebär i sin tur 
att lärarna med hela sin existens alltid är omedelbart och spontant rik-
tade till något (Husserl, 1913/2004). Denna riktadhet – intentionalitet 
– handlar om att deras levda kroppar, sinnen, tänkande och känslor 
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alltid är riktade mot världen och allt det som de kan erfara i och genom 
den (Bengtsson, 2005; Merleau-Ponty, 2002). Kroksmark (2000) an-
vänder begreppet didaktisk intentionalitet som pekar på hur lärare 
omedelbart och spontant riktar sig och sin uppmärksamhet mot vissa 
specifika innehåll, skeenden och strukturer i klassrummet som ett givet 
sammanhang för undervisning. Genom att de riktar sin uppmärksam-
het mot det som framträder i en viss undervisningssituation ”ser” de 
enligt Kroksmark (2000) samtidigt saker i klassrumsvardagens kom-
plexitet som en människa som är ovan i lärarrollen och sammanhanget 
inte skulle ha tillträde till på samma sätt, på grund av saknaden av erfa-
renheter från lärarskap och det givna sammanhanget.  

Det är således genom den levda kroppens intentionalitet som lä-
rare kan tolka och förstå skeenden i klassrummet och undervisningssi-
tuationer såsom möten mellan lärare och kursdeltagare. Intentionalitet 
betyder att lärarna erfar både det som är omedelbart närvarande i ett 
givet skeende och samtidigt det som inte finns direkt närvarande men 
som ”mederfars”. När exempelvis en lärare hör en kursdeltagare bulta 
på dörren, riktas hens uppmärksamhet spontant mot bultandet av dör-
ren. Utifrån livsvärldsteoretiskt perspektiv handlar det inte om att lära-
ren hör ett fysiskt ljud, riktar sig mot det och därefter tillskriver det 
mening. Samtidigt spelar den fysiska perceptionen av ljud roll – det är 
skillnad mellan att höra att någon bultar på dörren och höra någons 
försiktiga knackning. En skillnad som exempelvis kan förstås leda till 
att läraren att läraren sätts i en viss beredskap.  

Sammanflätningen av människa och värld betyder att känslor i 
livsvärldsfenomenologisk förståelse bär på betydelse och utlöses av 
varseblivning (Sartre, 1990). De finns hos en levd kropp och har bety-
delse för människors erfarenheter. För att förstå en känsla måste dess 
innebörd sökas. Betydelsen finns hos den som erfar känslan, i den här 
avhandlingen innebär det främst lärare. Känslans betydelse, innehåll 
och funktion påverkas av det sammanhang som känslan uppkommer i 
och de människor som befinner sig där. I den naturliga inställningen är 
lärare omedvetna om känslans ändamål. Deras emotionella medveten-
het är ursprungligen oreflekterat (Sartre, 1990). Ett oreflekterat hand-
lande är inte ett omedvetet handlande, medvetandet är bara riktat mot 
något annat än sig självt. På samma sätt är känslan riktad mot något 
men inte i första hand mot sig själv (Sartre, 1990). 
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Levd kropp och mening 
Förutsättningen för att erfara i världen är enligt Merleau-Ponty (1999, 
2002) den levda kroppen. Merleau-Pontys (1999, 2002) begrepp levd 

kropp innebär en förståelse av kroppen utifrån ett upplevt perspektiv 
som innefattar både de psykiska och fysiologiska funktionerna i krop-
pen. Lärarna uppfattas vara situerade i världen och via sina kroppar 
erfar och konstituerar de mening i världen. Merleau-Ponty (1999) be-
skriver detta som att vara till världen och att bebo världen (Merleau-
Ponty, 2002, s. 162) och därmed vara involverad i tid och rum. Mer-
leau-Ponty beskriver det så här: ”I am not in space and time, nor do I 
conceive space and time; I belong to them, my body combines with 
them and includes them” (Merleau-Ponty, 2002, s. 164). Eftersom det 
är genom den levda kroppen som människor upplever och erfar världen 
innebär det att den är så mycket mer än ett ting som existerar för att 
utföra eller utsättas för handlingar. Lärarnas och deltagarnas handling-
ar kan därmed inte identifieras som endast fysiskt beteende. När exem-
pelvis en kursdeltagare målar ett porträtt ser inte läraren enbart ett 
fysiskt beteende, fysiska uttryck i ansiktet och kausala relationer mellan 
beteendet och ett fysiskt föremål på ett staffli. Med ett livsvärldsper-
spektiv ser lärarna snarare ett handlande subjekt som med glädje eller 
kanske förtvivlan utför något och runt omkring denna kursdeltagare 
framträder en värld som inte är deras. För lärarna och deltagarna har 
föremål som exempelvis penseln ett värde genom att den erfars som 
något som det går att måla med. Den är inte enbart en träbit med ett 
borst. Erfarandet som sker genom den levda kroppsligheten som sam-
tidigt innebär att mening erfars beskriver Merleau-Ponty (1999, s. 28) 
såsom att ”uppmärksamheten på livet är vårt medvetande som begyn-
nande rörelser i vår kropp”. Känslor, kroppsliga uttryck såsom rörelser, 
mimik och gester bär mening. Den levda kroppen kan därmed förstås 
som bärare av levande betydelser som existerar i tid och rum.  

Eftersom subjekt och objekt har sin gemensamma grund i livsvärl-
den föds lärarnas erfarenheter ur en meningsfull värld som också är 
grunden för deras vardagsupplevelser och handlingar. En erfarenhet är 
inte bara en upplevelse utan en upplevelse av något. Därmed kan en 
erfarenhet sträcka sig bortom en upplevelse. Inom livsvärldsfenomeno-
logi kännetecknas alla erfarenheter av att vara ett medvetande av något, 
det vill säga vara en relation till det som erfars (Bengtsson, 2001). Fe-
nomenologins meningsbegrepp innebär att mening finns i själva erfa-
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renheten av livsvärlden och att den mening som genomsyrar livsvärl-
den är kroppslig och skapas i mellanmänskligt samspel genom förstå-
else och tolkning, snarare än enbart via tänkande. Vi erfar alltså aldrig 
andra människor som enbart fysiska ting utan när vi erfar i ett samspel 
med andra erfar vi också mening (Merleau-Ponty, 2002). Världen blir 
således meningsfull i relation till oss via våra levda kroppar, i samspel 
med varandra och vår omvärld.  

Det fenomenologiska meningsbegreppet är centralt i denna av-
handling eftersom det innebär att lärarna erfar mening via sina levda 
kroppar. Samtidigt uppfattas kursdeltagarnas levda kroppar bära på 
mening som lärarna observerar, känner in och tolkar. I möten med 
kursdeltagare kan de utvidga, förhandla, införliva, tillskriva eller ute-
sluta mening. I undervisningssituationer riktar sig den levda kroppen 
mot exempelvis föremål, skeenden och levda kroppar i rummet såsom 
penseln, duken, färgen eller deltagarna i ateljén. När lärarna fixerar det 
som de är riktade mot förankras de också i det (Merleau-Ponty, 2002). 
När en lärare exempelvis riktar sin uppmärksamhet mot möten är inte 
enbart blicken verksam utan hela lärarens väsen – både känslor, erfa-
rande, tänkande och mimik finns där (Merleau-Ponty, 2002). Det bety-
der att lärarnas erfarenheter av en känsla, en blick eller en gest i möten 
med kursdeltagare är ett erfarande av mening och därmed något mer 
än enbart känslan, blicken eller gesten i sig själv. När en lärare exem-
pelvis handlar i möten med en kursdeltagare utifrån att hen kände det, 
ryms det mening i lärarens erfarenhet av att känna som rymmer mer än 
enbart känslan i sig (Bengtsson, 2005). Lärarnas erfarenheter, kompe-
tenser och praktisk kunskap som är införlivade i den egna kroppen 
finns således med i skeendet när exempelvis en mugg drejas.  

Eftersom människan uppfattas vara en sammanflätning (Bengts-
son, 2005, 2013) innebär det att kroppslig medvetenhet omfattar hela 
den mänskliga varelsen. I kroppsliga förnimmelser är hela kroppen 
involverad i ett samspel. Det innebär att lärarnas kroppar i samman-
flätningen med världen tillägnar sig levd erfarenhet genom exempelvis 
synintryck, ljud, dofter, smaker, beröring, känslor, tankar och minnen 
(Merleau-Ponty, 2002). Kognitioner, sinnlighet, emotioner, kroppslig-
het och socialitet går inte att skilja åt utan är sammanflätade i livsvärl-
den och i lärarnas erfarande av den. 

I livsvärlden finns således fysiska egenskaper, såsom ting som an-
vänds och erfars. I den ryms även psykiska egenskaper hos människor 



 Teori 

51 

som inte är identiska med de fysiska. Känslor uppfattas exempelvis inte 
vara detsamma som svängningar i adrenalinhalten och tänkande kan 
inte reduceras till enbart kognitiva processer (Bengtsson, 2001). 

Medrepresenation och horisonter 

Livsvärlden är en värld av sammanhang. Detta sammanhang av inne-
börder beskrivs som horisonter (Husserl, 1973/1939; Dahlberg m.fl., 
2008). Det innebär att när vi uppfattar något uppstår omedelbart en 
horisont med erfarenheten, något med-presenteras som betyder att det 
alltid finns något mer i det erfarandet såsom exempelvis egenskaper 
och saker i det aktuella sammanhanget. När exempelvis en lärare möter 
en kursdeltagare är det inte enbart en människa med glatt ansikte, en 
tröja full av färgstänk som letar efter en pensel som läraren möter. 
Samtidig med dessa presentationer och andra presentationer medpre-
senteras ett lustfyllt arbete och arbetande kurskamrater som också 
finns i rummet. Varje sammanhang i livsvärlden – såsom skapande i 
ateljén eller kortspel på fikat – har sina så kallade horisonter. Det är 
uppfattade gränser som skiljer dem från andra sammanhang. Varje 
sammanhang har sina horisonter samtidigt som de har öppningar till 
andra sammanhang (Merleau-Ponty, 1999). Gadamers (1997/1960) 
horisontbegrepp innebär att möten med varandra är möten mellan er-
farenhetshorisonter men kan även vara brott mellan erfarenhetshori-
sonter. Dessa möten kan öppna upp för en mer varierad förståelse och 
en förskjutning av horisonter enligt Gadamer (1997/1960). Genom ett 
dialektiskt förhållande mellan dessa horisonter kan lärarnas erfaren-
heter och avsiktlighet i sitt handlande ges mening och omtolkas. Det 
betyder att det vi ser och tar för givet kan vi se på med nya ögon i ett 
nytt ljus. Våra horisonter kan utvidgas och förskjutas med nya uppfatt-
ningar när vi gör nya erfarenheter. Berndtsson (2001) använder ett 
utvidgat begrepp, möjlighetshorisonter, för att beskriva möjligheter 
utöver de förväntade hos tidigare seende personer vars livssituation har 
förändrats på grund av synnedsättning och blindhet. Jag menar att 
möjlighetshorisonter är ett relevant begrepp i denna avhandling, som 
kan beskriva och begripliggöra erfarenheter kopplade till skeenden i 
möten mellan lärare och kursdeltagare. 
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Mellanmänsklighet och mellankroppslighet  
Möten mellan lärare och kursdeltagare förstår jag utifrån Merleau-
Pontys begrepp levd kropp som mellanmänskliga och ”mellankropps-
liga” möten (Merleau-Ponty, 1999). Eftersom livsvärlden är social utgör 
den en interaktiv helhet. I sin naturliga inställning är människor rik-
tade mot andra och söker kommunikation, gemenskap och förståelse i 
relation till andra (Merleau-Ponty, 2002; Schütz, 1970). I den pågår det 
därmed ständigt relationer av olika slag mellan kollektiv och individ, 
mellan yttre och inre världar och mellan olika tider – historia, samtid 
och framtid. Med andra ord, vi existerar i en tillvaro i vilken vi handlar 
tillsammans med andra (Schütz, 1970, 1999/1932). Eftersom livsvärl-
den uppfattas som mellanmänsklig till sin natur betyder det att mel-
lanmänsklighet är en central och självklar utgångspunkt i fenomeno-
logi. Inom livsvärldsfenomenologi används samtidigt begrepp som ger 
lite olika betoning och infallsvinklar på det mellanmänskliga. I den här 
avhandlingen tar jag avstamp i Merleau-Pontys (1999, 2002) betoning 
på det mellanmänskliga som mellankroppsligt. Möten mellan lärarna 
och kursdeltagarna förstås i avhandlingen som ett möte mellan levda 
kroppar och innebär därmed att den levda kroppen ges ett särskilt fo-
kus. Mellanmänsklig kan därmed beskrivas som ett övergripande be-
grepp inom vilket begreppet mellankroppslig syftar till att zooma in och 
fånga den levda kroppens betydelse och roll när lärare erfar möten med 
kursdeltagare. Begreppen mellanmänsklig och mellankroppslig har 
således delvis samma betydelse och delvis olika.   

Intersubjektivitet – samspel 

Till sin innersta existens är livsvärlden social och intersubjektiv vilket 
innebär att ”vardagslivet redan från början är en värld av mening för 
oss” (Schütz, 1970, s. 35). För lärarna innebär det att de är spontant och 
omedelbart involverade i kommunikation och interaktion med kursdel-
tagarna och med världen (Merleau-Ponty, 2002). Det är också skälet till 
att vi kan förstå andra människor (Husserl, 1970; Merleau-Ponty, 
2002). Det som går att veta och förstå i livsvärlden uppfattas vara till-
gängligt för flera och även möjligt att dela med andra (Merleau-Ponty, 
2002). Det innebär att lärarna och kursdeltagarna genom att erfara 
mening i möten med varandra också kan förstå varandra genom kom-
munikation och interaktion. Därmed har de förmåga att känna empati, 
förvirring, ilska etcetera. De kan också gå in i varandras världar och där 
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bekräfta och korrigera varandra (Bengtsson, 2001). Även om livsvärl-
den utgör en gemensam grund för lärarna och kursdeltagarna är deras 
livsvärldar unika – de kan erfara och förstå saker och ting på olika sätt. 
Konkret och levd mening som framträder mellan kursdeltagare kan 
alltså erfaras och förstås på olika sätt (Bengtsson, 2005, s. 41). Livs-
världen är dessutom en differentierad, komplex och konkret verklighet 
med en mångfald av olika egenskaper, betydelser och värden. Komplex-
iteten innebär att lärarna ibland inte förstår saker och ting, de gör fel-
tolkningar, de ångrar sig osv. På så sätt är kommunikationen och inter-
aktionen mellan lärarna och kursdeltagarna skör. Samtidigt som sam-
spelet och förståelsen mellan dem kan vidgas, fördjupas och öppna upp 
för varandras perspektiv kan den bryta samman. Samspelet mellan lä-
rare och kursdeltagare kan abrupt upphöra på grund av exempelvis 
missförstånd eller ilska från både lärares och kursdeltagares håll. De 
kan också välja att vända sig bort från varandras livsvärldar eller inte 
vilja eller förmå möta varandra i en gemensam kommunikation 
(Bengtsson, 2001; Merleau-Ponty, 2002). Samtidigt som möten mellan 
lärare och kursdeltagare kan bidra till både självförståelse och förstå-
else för den andre kan förståelsen utebli. I livsvärlden konstitueras me-
ning i mellanmänskligt samspel genom förståelse och tolkning (Mer-
leau-Ponty, 2002).  

Intersubjektivitet är härmed ett viktigt begrepp i avhandlingen som 
riktar uppmärksamheten till det som sker mellan lärarnas och kursdel-
tagarnas levda kroppar. Det som de erfar och förstår mellan sig är i 
fokus snarare än en kommunikation från ett subjekt till ett annat sub-
jekt. Intersubjektivitet är därmed det som utgör förutsättningen för att 
lärare och kursdeltagare både kan närma sig och distansera sig från 
varandra.  

Levt rum 
Skolans rum såsom caféet, aulan, ateljéerna och verkstäderna är utifrån 
ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv levda rum (Merleau-Ponty, 
2002). Det vill säga, rum förstås inte enbart som ett fysiskt utan något 
som erfars av lärare och kursdeltagare på olika sätt i olika situationer 
och som dessutom bär dessutom. Genom dess materialitet och använd-
barhet bär rum på mening. Rum såsom Merleau-Ponty (2002) beskri-
ver det ”ropar” på de levda kropparnas uppmärksamhet. Utöver dess 
materiella och idémässiga kvaliteter har de även en funktionell kvalitet. 
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Alerby m.fl. (2014) pekar på en pedagogisk förståelse av rum som inne-
bär att det finns ett subjekt som upplever och erfar rummet som också 
är ämnat för en specifik aktivitet. I utbildningssammanhang utgör rum 
en konkret och komplex erfaren verklighet där det planeras och förvän-
tas ske undervisning och lärande (Alerby, 2019; Alerby m.fl., 2006). 
Alerby m.fl. (2006) beskriver hur levda kroppar och mänskliga hand-
lingar är ihopbundna med platsens formation i ett ömsesidigt sampel.  

Med andra ord påverkas rummen av lärare och kursdeltagare sam-
tidigt som rummen påverkar lärare och kursdeltagare. Det betyder att 
skolans rumslighet både bär och fylls med mening genom lärarnas och 
deltagarnas levda kroppar, rummets materialitet och hur det används. 
Rummen kan därför beskrivas som både betydelsefulla och betydelse-
fyllda (Alerby, 2019; Bengtsson, 2013). Men det är först när pedagogi-
ken materialiseras i skolan och dess rumslighet som exempelvis en 
ateljé blir en ateljé i undervisningspraktiken. Det krävs således att det 
finns lärare och kursdeltagare som bebor rummen, det vill säga levda 
kroppar i levt rum som synliggör och skapar mening. Lärarnas uppfatt-
ningar om rummen kan dock skilja sig från kursdeltagarnas och dessu-
tom kan uppfattningarna variera både inom lärargrupperna och inom 
gruppen kursdeltagare.   

Eftersom kroppen är själva mittpunkten för det som lärarnas liv 
kretar kring betyder det också att meningen skiftar. Deras upplevelse av 
saker och situationer i deras omgivning beror på vilken betydelse de 
upplevs få för deras vardagliga liv, hur de passar livet ”här och nu” 
(Bredmar, 2014; Todres m.fl., 2007). Livsvärldens rumslighet kan där-
med beskrivas i termer av huruvida saker och ting upplevs som me-
ningsfulla i situationen. Att vi kan röra oss, vistas i och etablera oss 
själva i rumsliga miljöer och känna oss hemma och trygga, vilsna och 
otrygga (Bollnow, 1994) visar på hur vår kroppslighet refererar till ett 
konkret ”här” hos oss själva (Bredmar, 2014).  

Våra kroppar har en följsamhet. De formas med det rumsliga 
sammanhanget. Kroppen mjuknar av kärlek och spänner sig av rädsla 
utan att räkna sina endorfiner och hormoner (Bredmar, 2014). Vi behö-
ver inte heller tänka kring eller räkna på hur det ska gå till att gå i ett 
rum. Denna kroppsliga följsamhet innebär att kroppen också formar sig 
emotionellt (Bredmar, 2014; Todres, m.fl., 2007). Det betyder att lärar-
na exempelvis kan observera och erfara kursdeltagarna som nervösa 
eller glada. De kan också känna och erfara en uppsluppen, spänd eller 
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nervös stämning. Deras levda kroppar förutsätts därmed kunna upp-
leva mening i ett ömsesidigt samspel med rummet och kursdeltagarna. 
Rummet hör följaktligen samman med våra emotionella upplevelser 
såsom att vi kan känna olika sinnesstämningar i olika miljöer (Bollnow, 
1989).  

Det levda rummet erfars på olika sätt av olika människor. Dels för 
att det framträder för oss på olika sätt samtidigt, dels på att vi har olika 
roller i rummet. Det har bäring på möten mellan lärare och kursdelta-
gare. Lärarna och kursdeltagarna skulle kunna uppleva rummet i form 
av möjligheter och begränsningar, beroende på sin position och påver-
kan. En lärare kan exempelvis erfara ett begränsat rum i form av upp-
levda svårigheter med att få alla kursdeltagare att lära en viss färdighet. 
Vid läsårsstarten kan kursdeltagare uppleva sig små i relation till atel-
jén som det nya och okända rummet. Samtidigt kan förväntansfulla och 
nyfikna kursdeltagare uppleva ateljén som platsen där deras drömmar 
kan uppfyllas. På så sätt kan rummet förmedla en atmosfär och beröra. 
De som bebor (Merleau-Ponty, 2002) rummet kan därmed sägas fylla 
rummet med atmosfär, känslor, förväntningar samt antaganden 
(Alerby, 2019). Rummen är därmed platser där saker och ting både kan 
bli möjliga och omöjliga för både lärare och kursdeltagare (Merleau-
Ponty, 2002).  

Materia såsom saker i ett rum eller känslor och stämningar kan tala 
till och ”ropa på” lärarnas uppmärksamhet och respons. Det betyder att 
stolar, bord, regler, drejskivor, penslar påverkar hur lärare och kursdel-
tagare känner, tänker, agerar och rör sig i en rumslig kontext. Lärare 
och kursdeltagare har i sin tur också inflytande och påverkan på det 
materiella. Rummet erbjuder därmed en slags koreograferande miljö 
(Alerby, 2019; Merleau-Ponty, 2002). I relation till utbildning betyder 
levda rum och levda kroppar att lärare och kursdeltagare är situerade 
på en plats som också gör undervisning situerad genom deras kropps-
lighet.  

Levd tid 
Tid förstås inom ramen för livsvärldsfenomenologin som levd tid. Den 
levda tiden är relaterad till människan som subjekt och rymmer hennes 
upplevelser av tid (van Manen, 1990). Tiden förstås därmed inte som 
kronologisk, utan vad Merleau-Ponty (2002) beskriver som ”a network 
of intentionalities”. Det betyder att tiden existerar i olika riktningar 
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såsom bakåt, framåt och även mot nutiden och är sammankopplade i 
vad Merleau-Ponty kallar den intentionala bågen. Eftersom den levda 
tiden utgör människans sätt att vara i världen just nu samtidigt som 
både dåtid, nutid och framtiden spelar in i nuet innebär det att erfaren-
heter är rörliga (van Manen, 1990). Vi förstås kunna röra oss i tiden 
men ändå befinna oss i ett nu, det vill säga livsvärlden framträder som 
oändlig både i det som är känt för oss och det som är okänt, i det som 
erfars i det omedelbara ögonblicket och det som sammanlänkar ett 
ögonblick med det förflutna och med framtiden.  

Nuet kan i en livsvärldsfenomenologisk förståelse av tid beskrivas 
som en gränsövergång, det vill säga det är den plats där tiden som 
kommer till oss och existerar samtidigt som vi kan återerinra och låta 
minnen framträda i tiden på ett nytt sätt (Husserl, 1913/2004). Denna 
tidsuppfattning innebär att lärarnas intentionala medvetandeakter för-
stås ske i ljuset av det som har varit, det som är och det som ska 
komma, eftersom vårt erfarande alltid påverkas av tidigare erfarenhet-
er, vad som pågår och förväntan av det som ska komma. Nuet för lärar-
na är således mycket mer än den fullständiga närvaron av vad som sker 
vid ett givet tillfälle, eftersom det också är det som de bär med sig av det 
som har varit och det som kommer. Detta innebär också att det finns 
flera olika sätt att erfara något på (Husserl, 1913/2004). Det betyder 
också att de aktiviteter som sker mellan lärare och kursdeltagare i nuet 
knyts samman med dåtiden och dess historia som tillsammans med 
nuet påverkar framtiden. Detta betyder att livsvärlden är en värld av 
sammanhang med olika innebörder (Husserl, 1973/1939; Dahlberg 
m.fl., 2008), vilket också innebär att lärarna genom sina levda kroppar 
kan inta en viss riktning med en möjlig fortsättning även om de inte 
fullt ut har genomskådat dess mening. 

I våra spontana reaktioner tillsammans med andra människor i 
levda rum och i levd tid använder vi oss av vårt erfarenhetsförråd som 
innebär att vi tolkar våra upplevelser och handlingar. Vårt förråd av 
erfarenheter liksom den levda tiden är rörligt i dåtid, nutid och framtid 
genom att våra tidigare erfarenheter kan användas och förändras och 
tillämpas i nuet, och samtidigt peka framåt genom att den tidigare erfa-
renheten används i en ny tolkning av en situation som exempelvis lik-
nar den som plockas fram ur erfarenhetsförrådet. För lärarnas möte 
med deltagarna innebär det att de exempelvis kan känna igen och iden-
tifiera situationer, reaktioner, skeenden och känslor från tidigare erfa-
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renheter med tidigare kursdeltagare eller med andra människor i andra 
sammanhang. De uppfattas kunna identifiera likheter och använda sig 
av erfarenheterna men med en tillämpning som utifrån tolkningen i 
nuet leder till en modifierad handling som blir framtidssyftande 
(Schütz, 1970). Att erfarenhetsförrådet är rörligt innebär också att det 
är möjligt för lärarna att både bygga ut sin handlingsrepertoar, fylla på 
och utveckla sitt erfarenhetsförråd/utveckla samt förändra sin förstå-
else för undervisningspraktikens skeenden. 

Det är också viktigt att säga att våra känslor inverkar på upplevel-
sen av tid (Husserl, 1976/1952). Tid kan exempelvis ibland upplevas gå 

väldigt långsamt som när vi har tråkigt och ibland väldigt fort som när 
vi är engagerade (van Manen, 1990). Att vi lever med tiden på många 
olika sätt innebär också olika känslor inför framtiden eller det som har 
varit. Vi kan exempelvis känna oss glada och se möjligheter eller känna 
oss missmodiga och uppleva hopplöshet (Todres m.fl., 2007).  

Dessa levda aspekter av tid har betydelse för förståelsen av lärares 
möte med deltagarna. Den tidliga kvaliteten i livsvärlden är således inte 
neutral och mätbar även om den kan upplevas så när vi rutar in den 
efter klockan, vilket ofta sker i utbildningssammanhang. Levd tid gör 
det möjligt att förstå ramar för skeenden i lärares levda pedagogiska 
praktik på ett annat sätt än utifrån kronologisk tid. Begreppet beskriver 
också hur hr själva erfarenheten av ett skeende länkar samman ett 
ögonblick med det förflutna och med framtiden.  

Sammanfattning 
Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen innebär att jag närmar mig 
läraryrket genom dess existentiella dimensioner och tolkar konkreta 
mellanmänskliga relationer som en utgångspunkt för hur lärarna erfar 
och förstår sig själva och sina handlingar. Ansatsen bidrar med insikter 
kring lärarna som aktörer under ständig förändring beroende på vad de 
möter och hur det framträder för dem. Sammanflätningen av världen 
och människan blir viktig eftersom det innebär att lärarna spontant 
genom sin riktadhet uppfattas konstituera mening i möten med kurs-
deltagarna. Den levda tiden och det levda rummet hjälper till att förstå 
hur lärarna använder sina erfarenheter i flera riktningar både mot då-
tid, nutid och framtid.  

Att lärarnas erfarenheter uppfattas som kroppsliga är centralt i det 
teoretiska perspektivet. Lärarnas kroppsligt levda erfarenheter ger dem 
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en rimlig och adekvat grund för att förstå kroppslig interaktion och för-
kroppsligad kunskap i utbildning. På så sätt möjliggör livsvärldsteorin 
en annan förståelse för lärares arbete än en mera konventionell syn. 
Livsvärldsfenomenologin hjälper således till att synliggöra och förstå 
kroppen i relation till utbildning på ett holistiskt sätt. Med andra ord, 
den möjliggör att upptäcka den mänskliga kroppens betydelse i utbild-
ningssammanhang som inte enbart bygger på ett fysiskt eller psykolo-
giskt synsätt vilket är mer vanligt. Det blir också möjligt att fånga och 
synliggöra icke-verbaliserad kunskap och kroppsligt införlivad kunskap 
genom att livsvärldsfenomenologin erkänner kroppen som en helhet.  

Livsvärldsfenomenologin hjälper mig som forskare att betrakta det 
vardagliga och förgivettagna. Avsikten med denna teoretiska utgångs-
punkt är att ge nya perspektiv på möten genom att fånga dem i en reg-
ional värld inom folkhögskolan så att de framstår på ett nytt sätt. Dessa 
ställningstaganden borgar för en forskningsdesign där livsvärldsfeno-
menologin utgör den överordnade ansatsen och etnografi den konkret 
använda metoden för att få tillgång till lärarnas livsvärld. Genom att 
foga samman människor med den omgivande världen och situera dem i 
en livsvärld uppfattas känslor snarare som en del av att vara en kropp 
som lever och erfar – en levd kropp.  

Det livsvärldsfenomenologiska teoriramverket gör det dessutom 
möjligt att utforska möten utifrån en förståelse om att lärare och kurs-
deltagare är sammanflätade. Det vill säga att de har ett intersubjektivt 
förhållande snarare än en subjekt-subjektrelation eller en subjekt-
objektrelation. Sammanflätningen gör det möjligt att synliggöra 
kroppsliga och existentiella dimensioner i lärares undervisning samt 
vilken bäring de kan ha på möten i folkhögskola. 
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Kapitel 5 

Metod 

I det här kapitlet kommer jag att förklara hur jag har gått till väga och 
hur studien har utformats för att utforska avhandlingen syfte och be-
svara dess frågeställningar. Förutsättningarna för den kunskap som har 
skapats i avhandlingen är omfattande och nästintill omöjliga att både 
klargöra och redogöra för fullt ut. Precis som Gruber (2008) påpekar 
med stöd i Skeggs (1999, s. 55) finns det alltid luckor och brister som vi 
som forskare varken kan ha kunskap om eller kontroll över. Samtidigt 
är det mitt ansvar som forskare att så långt det är möjligt försöka syn-
liggöra de omständigheter som har legat till grund för den kunskap som 
har skapats. Därmed syftar detta kapitel till att belysa de villkor som 
har ramat in fältstudien. I kapitlets första avsnitt presenteras min 
forskningsdesign, vilket empiriskt material som används och en redo-
görelse för studiens genomförande. I kapitlets andra avsnitt redogörs 
för analysen av materialet och därefter förs ett resonemang om studiens 
kvalitet och etiska dimensioner. I avhandlingens sista kapitel: Möten 

som pedagogisk hållning återkommer jag till metoden genom en re-
flektion över den forskningsprocess som har ägt rum. 

Design 
Denna studie har designats med utgångspunkt i fenomenet möten och 
studiens frågeställningar. Livsvärldsfenomenologi utgör studiens över-
gripande forskningsansats medan etnografi utgör det konkreta meto-
diska tillvägagångssättet. 

Livsvärldsansatsen beskrivs av Dahlberg och Dahlberg (2020) som 
en tredje väg mellan två befintliga tillvägagångssätt: det objektivistiska 
och subjektivistiska forskningsparadigmen genom att den tar hänsyn 
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till både objektivitet och subjektivitet. Den kan därmed förstås sträva 
efter en mer holistisk förståelse av verkligheten. Etnografin, som vuxit 
fram ur socialantropologin och etnologin, används idag inom olika di-
scipliner för att försöka förstå människors liv och kultur (Denscombe, 
2014; Willis & Trondman, 2000). Enligt Ingold (2017, s. 21, min över-
sättning) syftar etnografi till ”att beskriva livet såsom det levs och erfars 
av människor någonstans, någon gång”. Etnografiskt fältarbete vars 
grund utgörs av deltagande observationer och intervjuer beskrivs av 
Hammersley och Atkinson (1995) som ett tillvägagångssätt som gör det 
möjligt för forskaren att beskriva och förstå människors vardagsliv ge-
nom att dela det under en viss tid för att se vad som händer, lyssna till 
vad som sägs och ställa frågor. Forskaren söker på så sätt kunskap om 
och förståelse för andra människors sammanhang, handlingar och kon-
stituerande av mening genom att aktivt ta del i mänskligt samspel (Ba-
ker, 2006; Becker & Geer, 1958; Davies, 2008; Hammersley, 2000). 
Etnografi är följaktligen ett sätt för forskaren att dels komma nära det 
vardagliga sammanhanget i vilket fenomenet framträder, dels komma 
nära de människor som bidrar med kunskap om det fenomen som fors-
karen söker kunskap om (Larsson, 2006). Närheten möjliggör därmed 
enligt Agar (2006, s. 139) att lära om hur människor erfar och förstår 
den värld som de rör sig i. I den här avhandlingen syftar det etnogra-
fiska fältarbetet till att komma nära och följa möten mellan lärarna och 
kursdeltagarna i det vardagliga livet på hantverkskurserna på en folk-
högskola under ett år. 

Livsvärldsfenomenologi och etnografi har flera gemensamma ut-
gångspunkter (Bengtsson, 2013; Geertz, 1983, 1993; Hammersley & 
Atkinson, 1995). Båda bär en strävan om att vara öppna och inkän-
nande inför fältet och låta det som händer där vara med och utforma ett 
mer precist fokus och konkreta frågeställningar. Forskaren söker alltså 
att vara följsam och trogen fenomenet såsom det framträder (Bengts-
son, 2005, 2013; Geertz, 1993; Hammersley & Atkinson, 1995). På så 
sätt möjliggör dessa ansatser att utforska möten med en öppenhet och 
följsamhet samt att synliggöra förgivettaganden som är inbäddade i 
lärarnas praktik. Dahlberg m.fl. (2008) argumenterar exempelvis för 
att livsvärldsfenomenologi kan möjliggöra upptäckter av osynliga bety-
delser genom att utgå från synliga betydelser. Etnografi och livsvärlds-
fenomenologi har även det gemensamt att de eftersträvar en kombinat-
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ion av olika typer av empiriskt material som på olika sätt kan bidra till 
att belysa de aktuella forskningsfrågorna (Maso, 2001).  

Studiens teoretiska ansats innebär att jag som forskare inte kan ha 
direkt tillgång till fenomenet som undersöks, utan att själv erfara (Hus-
serl, 1989). För att kunna förstå andra människor, behöver forskare och 
subjekt bli ”delar av samma helhet” (Johansson, 1999, s. 31–32). Som 
livsvärldsforskare, menar Bengtsson (1999), måste vi möta och intera-
gera med de människor vi vill berätta någonting om. Här räcker det inte 
med strukturerade interaktioner, så som intervjuer. För att få kunskap 
om fenomenet, behöver forskaren följa med subjekten och träda in i de 
vardagliga och naturliga situationer där dessas upplevelser, uppfatt-
ningar och handlingar förkroppsligas i världen. Våra kroppar är där-
med också av betydelse. Johansson (1999, s. 34) beskriver hur vi förstår 
andra människor genom deras reaktioner: 

Den andres kropp, ansiktsuttryck, gester och ord bildar till-
sammans hennes vara i världen som vi kan förstå. Likväl 
kan vi inte fullt ut förstå andra människor eftersom vi inte 
kan kliva ur vår egen kropp och in i den andres. 

Kombinationen av deltagande observationer och etnografiska inter-
vjuer och samtal ser jag likt Davies (2008) som ett sätt att möjliggöra 
öppna och meningsfulla samtal med informanterna genom att låta iakt-
tagelser och samtal belysa varandra. Intervjuerna och samtalen an-
vände jag för att exempelvis kunna reflektera över det som inte kunde 
klargöras med hjälp av endast deltagande observationer och tankar som 
trätt fram i intervjuerna och samtalen, gjorde det också omvänt möjligt 
för mig att se saker annorlunda i observationerna (Hammersley & 
Atkinson, 2007). 

Urval  
Folkhögskolans säregna villkor blir synnerligen tydliga och påtagliga 
inom särskild kurs eftersom dessa kurser varken ger behörigheter eller 
studieomdömen. Dessa kurser har ett omfattande utbud där vissa har 
krav på förkunskaper och tillämpar antagningsprov, andra inte. På 
hantverkskurser utan förkunskapskrav och antagningsprov finns en 
stor variation av kursdeltagare. Åldersspannet är stort och deltagarnas 
bakgrund och motiv till att studera mycket olika. Den heterogena delta-
gargrupper och lärares stora frihet att organisera undervisning bildar 
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en komplexitet som ter sig särskilt intressant att undersöka. Dessutom 
har denna typ av profilkurser på folkhögskola med fokus på lärares 
praktik inte studerats tidigare. 

Under hösten 2018 genomförde jag en mindre pilotstudie på tre 
folkhögskolor som alla bedrev kurser inom estetik och hantverk. Syftet 
med denna pilotstudie var att bidra till bättre informerade val i den 
kommande studien. Jag var exempelvis fundersam kring huruvida stu-
dien skulle genomföras på flera skolor eller en; hur jag själv ville han-
tera fältarbete; samt om metoden verkligen skulle bidra med svar på de 
antydda forskningsfrågor som jag inledningsvis formulerade. Under 
sammanlagt sex dagar, vilket innebar två dagar på varje skola, följde jag 
lärare och kursdeltagare i vardagslivet på dessa kurser. De tre skolorna 
valdes ut med hjälp av webbsidan folkhögskola.nu där samtliga kurser 
på Sveriges alla folkhögskolor presenteras. Mina erfarenheter under 
denna pilotstudie ledde fram till valet att genomföra studien på enbart 
en folkhögskola. Det blev tydligt att en jämförande studie mellan skolor 
inte skulle bli meningsfull. Folkhögskolans fria uppdrag, det varierade 
kursutbudet på olika nivåer, de olika ideologiska inriktningarna samt 
heterogena grupper av kursdeltagare innebar att jämförande aspekter 
skulle bli svåra att hitta eller fånga på ett sätt som hade gynnat min 
forskning. Istället valde jag, med lärdomarna från pilotstudien, att låta 
bredd och variation bli ett fokus i mitt val av skola. Urvalet skedde från 
de folkhögskolor som erbjuder flera kurser med inriktning på estetik 
och hantverk samtidigt. På så vis kunde jag följa en bredd av lärare 
inom samma kontext och inom ramen för olika, men närbesläktade, 
kurser. Ytterligare en anledning till att jag valde att göra fältstudier på 
endast en skola var att jag fick möjlighet att skapa kunskap om feno-
menet såsom det framträdde genom att fortlöpande och över tid intera-
gera med lärarna och kursdeltagarna i hantverkskursernas vardag 
(Hammersley & Atkinson, 1995; Schütz, 1976/1964; van Manen, 1990). 

I mars 2019 kontaktade jag rektorn på skolan där jag önskade ge-
nomföra studien, vilket resulterade i att jag besökte skolan i april 2019 
för ett första möte med lärarna. Agar (2006) understryker betydelsen 
av att bli introducerad till fältet på ett bra sätt av någon i verksamheten, 
en så kallad ”gate keeper”. Det initiala skedet är särskilt känsligt där-
med riskerar en mindre bra introduktion enligt Agar, att försvåra det 
fortsatta arbetet. Dels kommer forskaren att associeras med ”gate kee-
pern” av informanterna, dels skulle en eventuell förtroendekonflikt 
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kunna tänkas uppstå mellan ”gate keepern” och informanterna. Det 
första inledande samtalet med rektorn, som jag ytligt kände till sedan 
tidigare, innebar att jag delgav studiens syfte och tänkta genomförande. 
Rektorn vidarebefordrade sedan informationen samt en förfrågan om 
att möta lärarna för ett samtal om studien. Detta möte, som skedde på 
skolan syftade till att presentera mig själv, studiens syfte samt forsk-
ningsetiska villkor som omgärdar akademiska forskningsstudier. Lä-
rarna å sin sida fick även möjlighet att ställa frågor kring studien och 
ett eventuellt deltagande. Efter en veckas betänketid gav samtliga lärare 
i lärarlaget sitt muntligt och skriftligt samtycke vilket ledde till att fält-
arbetet inleddes i april 2019. Kursdeltagarna informerades om studien 
vid terminsstart och fick så möjlighet att avsäga sin medverkan. Samt-
liga kursdeltagarna gav muntligt samtycke. 

Under våren 2019 kontaktade jag en skola som uppfyllde mina öns-
kemål om ett flertal kurser med olika hantverksinriktningar utan krav 
på förkunskaper. Denna skola ingick inte i pilotstudien. Hantverksin-
riktningar på skolan har alla bild och form som ett gemensamt tema. 
Fortsättningsvis i texten kommer jag att benämna dessa kurser som 
hantverkskurser. Jag har medvetet valt att inte nämna hur många kur-
serna är eller mer ingående beskriva deras profileringar eftersom det 
skulle kunna bidra till att skolan kan identifieras. Lärarlaget består av 
flera lärare med olika hantverksinriktningar, lärarbakgrunder, yrkeser-
farenheter och personligheter. I denna studie ingår samtliga lärare som 
undervisade på hantverkskurserna på skolan under tiden för fältarbetet. 
I avhandlingen har de fått pseudonymerna Sia, Marcus, Elsa, Jonna, 
Jackie, Adam, Bodil och Josefine. Lärarna porträtteras i kapitel sex.  

Samtidigt som det främst är lärarna som är informanter i studien 
har de drygt sextiotalet kursdeltagarna funnits med i och runt de möten 
som har studerats. Kursdeltagargrupperna som dessa lärare arbetar 
med är heterogena, exempelvis varierar deras åldrar, erfarenheter, för-
kunskaper samt syften med studierna. Jag valde att intervjua två av 
kursdeltagarna, Elly och Ben, i individuella intervjuer eftersom de ut-
märkte sig på olika sätt som gjorde mig nyfiken. De gav därmed uttryck 
för vad Patton (1990, s. 169) benämner som ”extreme or deviant case 
sampling”. Det vill säga fall som genom att framträda som ovanliga 
eller speciella i sammanhanget kan vara rika på information och ge be-
tydande insikter om ett visst fenomen. Elly var en av få kursdeltagare 
som hade siktet inställt på meritering till vidare konstnärliga studier. 
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Hon gav uttryck för att vara ambitiös och arbetade med stort fokus 
samtidigt som hon höll sig lite på sin kant. Ben utmärkte sig genom att 
han demonstrerade sin motvilja och motstånd. Dels ifrågasatte han till 
viss del lärarna och arbetsuppgifterna i kursen, dels drog han sig undan 
gemensamma samlingar och avskärmade sin arbetsplats i ateljén med 
hjälp av tygstycken. Genom att fånga deras erfarenheter sökte jag upp-
täcka ytterligare nyanser och innebörder i möten. 

Närvaro i fält 
En omdiskuterad och central del i etnografiska fältstudier är tidsa-
spekten som studier omges av. Därför redogör jag här för studiens tids-
omfattning och min närvaro i fältet. Jeffrey och Troman (2004) argu-
menterar för olika sätt att se på tid i relation till etnografiska studier 
med hänsyn till de omständigheter som omger studier och dess syften. I 
denna studie har jag inspirerats av vad Jeffrey och Troman (2004, s. 
540) beskriver som ”intermittent time mode”, det vill säga en flexibel 
modell där forskaren befinner sig i fält mellan tre månader och två år. 
De beskriver med stöd i Woods (1996) hur etnografiskt arbete utifrån 
denna modell även handlar om att få tillträde till platsen när som helst, 
att gradvis få tillgång till olika delar av sammanhanget, vinna respon-
denternas förtroende och engagemang för forskningen, möjlighet att 
under forskningens gång bestämma sig för vad som ska fokuseras samt 
att kunna ta chansen att svara an på oförutsedda händelser. 

Jag valde att göra etnografisk fältforskning över en längre tid, när-
mare bestämt under ett drygt läsår. Detta gjorde jag eftersom jag ville få 
tillgång till ett stort utbud av empiriska situationer att observera och 
analysera, inklusive motsägelsefulla beteenden och perspektiv. Tiden i 
fält, tillsammans med tid för analys och tolkning, möjliggjorde kontinu-
erliga reflektioner kring komplexiteten i det empiriska materialet. Dock 
varierade graden av min närvaro på skolan under fältstudiens gång. 

I fältstudiens inledande del från början av april 2019 till mitten på 
juni 2019 närvarade jag tio dagar på skolan. Utöver denna period ge-
nomförde jag intervjuer med lärarna som arbetade i arbetslaget (sju 
stycken). Två intervjuer genomfördes i lärarnas ateljéer och fem lärar- 
samt rektorsintervjun på skolan. Under hela fältperioden från april 
2019 till juni 2020 genomförde jag elva intervjuer med lärarna. Min 
närvaro på skolan under denna tid, som var mer sporadisk än resten av 
tiden, syftade främst till att stegvis närma mig och lära känna lärarna 
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och sammanhanget. Jag sökte att skapa goda relationer och tillit. En 
dryg månad in på höstterminen 2019 fick jag en egen nyckel med moti-
veringen att lärarna tyckte att det var bra om jag komma och gå som jag 
ville. Det tog jag som ett tecken på att de upplevde ett förtroende och en 
tillit till mig som forskare i sammanhanget. 

Den exakta tiden i fält samt frekvensen av forskarens närvaro beror 
på vilket fokus forskaren väljer och vad som är relevanta händelser uti-
från det valet (Jeffrey & Troman, 2004). Det innebär att vissa besök 
kan vara korta och andra längre, även besökens frekvens kan variera, 
där en del kan ske tätt efter varandra medan andra kan vara mer spora-
diska. Denna flexibilitet möjliggör för forskaren att bli förtrogen med 
sammanhanget för att därefter fokusera på och gå på djupet kring något 
specifik under en ihållande period (Jeffrey & Troman, 2004). I denna 
studie har inte specifika händelser i fältet styrt mitt deltagande ef-
tersom möten mellan kursdeltagare och lärare inte enbart framträder 
vid specifika tillfällen utan mer generellt i vardagliga skeenden. 

Under hela höstterminen 2019 samt fram till mitten av mars på 
vårterminen 2020 vistades jag på skolan tre till fyra dagar varje vecka. 
Under de tre första veckor av höstterminen var jag dock på plats varje 
dag. Jag närvarade oftast på skolan från klockan åtta på morgonen fram 
till mellan klockan tre och fem på eftermiddagarna. Min frekventa när-
varo under denna tidsperiod berodde på att jag ville skapa mig en bred 
bild av hantverkskursernas vardag, samt ville bli förtrogen med sam-
manhanget och fokusera på variationen av möten mellan lärare och 
kursdeltagare, liksom dessa mötens innebörder och betydelser. 

När pandemin i mitten av mars 2020 ledde till att skolan stängde 
och undervisningen förflyttades till digitala rum villkorades mitt delta-
gande på ett annat sätt. Lärarna valde olika strategier för att bedriva 
undervisning. Undervisningen blev mer asynkron än synkron, det vill 
säga skedde inte i realtid i samma utsträckning som tidigare. Frågor, 
svar och kommentarer postades i digitala rum såsom Facebook och 
Messenger vid olika tider på dygnet, vilket medförde att min närvaro 
inte heller var knuten till fasta tidpunkter som tidigare. Under denna 
period – från mitten på mars 2020 till slutet av juni 2020 – deltog jag i 
skolans vardag genom att följa inlägg, instruktionsvideor och konversat-
ion mellan lärare och elever på Facebook, samt synkrona digitala lekt-
ioner. Min närvaro i fältet under denna period är svår att redogöra för 
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rent tidsmässigt, på grund av förflyttningen till det digitala, men kan 
liknas vid kursdeltagarnas samtida upplevelse av närvaro ”på” skolan. 

Sammanfattningsvis styrdes graden av närvaro på skolan av mina 
motiv. Den mer sporadiska närvaron på skolan i fältarbetets början 
under vårterminen 2019 bottnade i idén om att skapa en förtrogenhet 
till sammanhanget (Jeffrey & Troman, 2004) genom att steg för steg 
lära känna lärarna och skolan inför det kommande läsåret. Den mer 
intensiva närvaron under höstterminen 2019 bottnade i att jag behövde 
tid i fältet för att utveckla relationer till framför allt lärarna men även 
till kursdeltagarna och därigenom närma mig möten. 

Det empiriska materialet 
Det här avsnittet syftar till att ge en överblick och inblick i det empi-
riska materialets olika delar. Materialet samlades in genom det etno-
grafiska fältarbete som beskrevs ovan och ligger till grund för avhand-
lingens resultat. Materialet består av:  

 
1. Dokumentation av deltagande observationer 

a. Fältanteckningar från deltagande observationer och infor-
mella samtal med lärare och kursdeltagare  

b. Skriftlig dokumentation från lektioner i Google Meet 
c. Skriftlig dokumentation från Facebook 

 
2. Ljudinspelningar och transkriptioner av dessa 

Formella semi-strukturerade intervjuer med lärare, kursdelta-
gare och rektor samt samtal mellan lärare och kursdeltagare.  

 
3. Tryckt material  

Skolans manifest (måldokument), utvärderingar, verksamhets-
berättelser, informationshäften till kommande kursdeltagare 
samt kursplaneringar.  

 
Under fältarbetet samlades ett omfattande och varierat empiriskt 
material in. Tabell 2 ger en översikt av materialet. Det empiriska 
materialets bredd och omfattning gör det möjligt att fånga variationen 
av möten mellan lärare och kursdeltagare, dess innebörder och betydel-
ser. Största delen av det empiriska materialet utgörs av fältanteckning-
ar som också är det material som analysen främst bygger på. 
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Hösten 2018
Pilotstudie

• Deltagande 
observationer (i)

Våren 2019

• Deltagande 
observationer (ii)

• Semi-
strukturerade 
intervjuer (i)

• Dokumentstudier

Hösten 2019

• Deltagande 
observationer (iii)

Våren 2020

• Deltagande 
observationer 
(iiii)

• Semi-
strukturerade 
intervjuer (ii)

Tabell 2. Översikt av insamlat empiriskt material

Typ av material Materialets omfång Tidpunkt

Fältobservations-
anteckningar

Ca 270 A4-sidor digitalt,
samt ca 50 A5-sidor hand-
skrivet i anteckningsböcker

Våren 2019, 12 dagar
Hösten 2019, 65 dagar
Våren 2020, 27 dagar

Inspelade digitala lek-
tioner och ett lärarmöte

Ca 400 minuter Våren 2020

Inspelade samtal mellan
lärare och kursdeltagare

Ca 120 min (fyra samtal) Våren 2019

Inspelade och transkri-
berade semi-
strukturerade intervjuer

13 intervjuer (varav 10 med
lärare, 1 med rektor och 2
med kursdeltagare) á 40–

75 min (Ca 140 A4-sidor)

Våren 2019
Våren 2020

Dokument
Ca 180 A4-sidor samt
84 power-point slides

Våren 2019

Materialet samlades in under en sammanlagd period från oktober 2018
till slutet juni 2020, materialet från pilotstudien ingår dock inte i denna
studie men har relevans för denna studies design som tidigare har be-
skrivits. Figur 1 illustrerar mitt fältarbete som en processlinje.

Figur 1. Processlinje för datainsamling
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Såväl observationer som intervjuer ändrade karaktär under processens 
gång. De deltagande observationerna som jag genomförde under pilot-
studien (i) gjordes på tre olika folkhögskolor under sammanlagt sex 
dagar. Dessa syftade till, som tidigare nämnts, att skapa erfarenheter 
för att kunna göra bättre informerade val i denna studie. Observation-
erna under våren 2019 (ii) som genomfördes på Skogsviks folkhögs-
kola berörde miljön som helhet men hade särskilt fokus på arbetslagets 
lärarmöten (fyra stycken) och planeringsdagar (tre stycken). Under 
dessa möten samtalade lärarna om olika angelägenheter som gällde 
deras arbete på skolan, i kurserna och i relation till olika kursdeltagare. 
Det kunde handla om pedagogiska frågor, frågor som rörde enskilda 
kursdeltagares livs- eller studiesituation, om kommande aktiviteter på 
skolan och i kurserna samt frågor som rörde studieresor, studiebesök 
och utställningar. Under planeringsdagarna utvärderade lärarna läså-
ret och planerade inför kommande läsår. Under hösten 2019 genom-
fördes deltagande observationer (iii) i hantverkskursernas vardag på 
Skogsviks folkhögskola såsom lektioner, lunch- och fikaraster, studie-
besök, konstutställningar, gemensamma skolaktiviteter samt en studi-
eresa. Observationerna under fältarbetets sista del (iv), våren 2020, 
stämmer överens med hur observationerna såg ut under hösten 2019 
men med ett fördjupat fokus på möten mellan kursdeltagare och lä-
rare. På grund av pandemin skedde de deltagande observationerna 
från mitten på mars till början av juni i digitala rum (Google Meet, 
Messenger och Facebook). I början av juni närvarade jag dock fysiskt 
på skolan vid skolavslutningen som hölls utomhus samt vid lärarmö-
tena. Lärarmötena genomfördes i skolans bibliotek där vi tillämpade 
fysisk distans till varandra runt ett stort bord för att följa pandemi-
rekommendationerna.  

De semi-strukturerade intervjuerna (i) som genomfördes under vå-
ren 2019 med de sju lärare som undervisade i hantverkskurserna vid 
tidpunkten och med rektorn hade två syften. De syftade dels till att 
närma mig lärarna och rektorn för att skapa goda relationer och tillit till 
dem som informanter dels till att bekanta mig med skolan och skapa 
mig en bild av den. Jag hade en idé om att det var enklare för mig att 
börja bygga relationer till lärarna genom att först möta dem enskilt och 
låta dem träda fram med sina personligheter och erfarenheter genom 
att berätta om sitt vardagliga arbete på skolan utan att påverkas av sina 
kollegors berättelser. Det gav mig även möjlighet att upptäcka huruvida 
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de olika lärarnas uppfattningar och erfarenheter eventuellt skiljde sig 
åt. Under våren 2020 genomförde jag fem intervjuer (ii) varav tre var 
med lärare och två med kursdeltagare. Syfte med att intervjua lärarna 
var att undersöka deras upplevelser av undervisningens omställning till 
digitala rum. Intervjuerna med de två kursdeltagarna syftade till att 
fånga en bredare och djupare förståelse av möten mellan lärare och 
kursdeltagare. Två av de tre lärare som intervjuades under denna pe-
riod hade även intervjuats under våren 2019, medan den tredje läraren 
intervjuades för första gången vilket berodde på att han inte var an-
ställd på skolan vid tillfället för de första intervjuerna.  

Deltagande observationer 

Deltagande observationer är ett välkänt begrepp inom både etnografi 
och livsvärldsfenomenologi och lämpar sig väl för en utforskande an-
sats (Denzin, 1978; van Manen, 1990). Det är en grundläggande del i 
etnografiskt fältarbete som ger forskaren möjlighet att vara involverad i 
och erfara sammanhang och konkreta situationer bland de människor 
som forskaren vill beskriva och få kunskap om (Hammersley & Atkin-
son, 1995). I den här studien innebär det att fokus har formulerats och 
vässats under forskningsprocessens gång och att observationerna syf-
tade till vad Geertz (1976) benämner som ”experience near”. Genom att 
observera och konversera med informanterna i deras vardagliga sam-
manhang lär sig forskaren om deras syn på verkligheten och söker på så 
sätt även förstå hur de erfar och förstår världen som de rör sig i (Agar, 
1996; Geertz 1976; Hatch, 1997). Van Manen (1990) beskriver hur 
”close observations” är det bästa sättet att närma sig en människas livs-
värld:  

The best way to enter a person’s lifeworld is to participate 
in it. (van Manen, 1990, s. 68–69)  

I den här studien har syftet med att söka närhet till lärares livsvärld varit 
att fånga lärarnas erfarenheter av möten mellan dem och kursdeltagar-
na. Att arbeta med nära observationer i fältarbete är i första hand en 
fråga om att vara deltagande i ett specifikt sammanhang och med ut-
gångspunkt i det sammanhanget förmedla rika och täta beskrivningar, 
”thick descriptions”, av det som framträder (Geertz, 1993, s. 15). Enligt 
Geertz (1993) handlar etnografens arbete då om att skildra komplexite-
ten i de sammanhang som studeras, genom olika berättelser som synlig-



Filippa Millenberg 

70 

gör sammanhangen via rika och täta beskrivningar. Med andra ord står 
inte en ”sanning” att finna, etnografens uppgift handlar snarare om att 
uppenbara erfarenheter som framträder i människors liv (Emerson 
m.fl., 2011). 

Deltagande observationer är således ett sätt att bli förtrogen med 
vardagliga händelser i ett sammanhang (Flick m.fl., 2004). Mitt delta-
gande i lärarmöten, skolgemensamma aktiviteter och samlingar, studi-
eresor, luncher, fika etc. ledde till att jag så småningom blev bekant 
med de vardagliga rutinerna liksom med lärarna och kursdeltagarna.  

Samtidigt ser jag de deltagande observationerna som en sträva att 
uppnå vad Gruber (2008) pekar på med utgångspunkt i Hastrup och 
Hervik (1994, s. 7) ”total social experience”, en samlad social erfaren-
het. Det vill säga, det jag har lärt mig i de deltagande observationerna 
har jag lärt mig genom upplevelser, erfarenheter, iakttagelser, tankar 
och känslor som sedan ligger till grund för analys och avhandlingens 
resultat. Min förståelse av kroppen som levd kropp bygger dessutom på 
antagandet om att outtalade innebörder i en kommunikativ situation är 
lika viktiga som de som uttrycks verbalt, eftersom mening också fram-
träder i kroppsliga uttryck (Merleau-Ponty, 2002). Johansson (1999) 
beskriver hur ansiktsuttryck, gester och ord tillsammans bildar en 
människas vara i världen som också innebär att vi kan förstå henne. 
Pink (2015) menar samtidigt att erkännandet av vår kroppsliga närvaro 
och våra känslor som forskare är av avgörande betydelse för att kunna 
fånga och förstå vad som pågår i observationer. Min levda kropp var 
central och ett viktigt redskap i observationerna eftersom det är via den 
som jag har känt in och varit lyhörd inför samt följt icke-verbal kom-
munikation.  

Konkret har det inneburit att iaktta lärarnas kroppsliga reaktioner, 
uttryck och rörelsemönster i interaktion med kursdeltagarna såsom en 
nedsänkande blick, ett leende, bekräftande nickningar, stämningslägen, 
en tår i ögat, höjda ögonbryn, nickningar eller en grimas. Jag kunde 
också märka tystnader och motsägelser, en spänd kropp eller känna en 
avspänd stämning. Sådana förnimmelser låter sig inte så lätt fångas i 
intervjuer, dokument eller enkäter (Ambjörnsson, 2004; Zhao & Ji, 
2014). Genom att uppmärksamma och följa icke-verbaliserade kropps-
liga uttryck i pågående observationer sökte jag utforska dess mening 
och betydelse för att förstå vad som pågick i möten. På så sätt blev min 
levda erfarenhet en del av det empiriska materialet utan att den för den 



 Metod 

71 

skull ständigt och explicit dokumenterades. Forskarens levda kropp ger 
möjligheter för vad som kan ses och upptäckas och har i och med det 
betydelse för kunskapandet. Engelsrud (2005) poängterar också bety-
delsen av forskarens levda kropp och menar att kunskap skapas genom 
att forskare och informanter utgör levda kroppar i en ömsesidighet.  

Utöver att följa de kroppsliga uttrycken i samspelet mellan lärare 
och kursdeltagare interagerade och samtalade jag med lärarna om 
dessa uttryck i direkta skeenden men även i efterhand. Genom att 
komma nära lärarnas livsvärldar i observationer och samtal kunde jag 
även söka förståelse för innebörder och förgivettaganden i lärarnas 
praktik. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, att vi aldrig fullt ut 
kan förstå andra människor eftersom vi inte är deras kroppar utan vår 
egen. 

I fältarbetet använde jag mig av vad Agar (2006) beskriver som en 
slags hypotesprövning, som innebär att forskaren prövar en idé utifrån 
något som forskaren har lärt sig i fältet. Något som exempelvis ha skett 
i en konversation eller i en observation blir till en hypotes som sedan 
prövas i fortsatta konversationer eller observationer. Med hjälp av detta 
arbetssätt kunde jag avfärda vissa idéer och tolkningar men också fort-
sätta utforska andra idéer för att kunna fördjupa beskrivningar och 
innebörder samt min förståelse. Ett exempel på detta är ett uttryck som 
återkom i mina fältanteckningar: ”att lära känna varandra” som visade 
sig vara av stor vikt för lärarna. Till en början prövade jag detta utifrån 
en idé om att det skulle förstås som något som främst syftade till att 
skapa ett tryggt och trivsamt klimat i kurserna. När jag sedan prövade 
denna idé över tid i fortsatta konversationer och observationer upp-
täckte jag att det lika mycket, om inte mer bottnade i pedagogiska skäl, 
det vill säga det bidrog till och hade betydelse för deras pedagogiska 
handlande i lärprocesser. Vid andra tillfällen fick jag helt förkasta idéer 
som jag prövade eftersom de visade sig inte ha bäring i det fortsatta 
prövandet.  

När skolan stängde ner i mitten på mars 2020 på grund av covid-
pandemin förändrades förutsättningarna för fältarbetet. Lärarna valde 
olika strategier för att genomföra undervisning under denna tidpunkt 
vilket resulterade i att den blev både synkron och asynkron via olika 
typer av digitala rum och digitala kommunikationskanaler. Under 
denna tidsperiod höll jag kontakt med lärarna via telefon, Messenger, 
mail, Facebook och Google Meet. På Facebook och i Google Meet närva-
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rade även kursdeltagarna. Jag förde fältanteckningar över konversat-
ioner och kommunikation som fördes i konversationer och under lekt-
ioner.  

Att få tillgång till fenomenet har varit en holistisk process. Det in-
nebär att min kropp, min personlighet och mina känslor inte har kun-
nat skiljas från själva arbetet med att få tillgång till empiriskt material 
(Van Maanen, 2010). Eftersom språket som kommunikationsmedel 
inte med självklarhet leder till en förståelse av vad som sker och görs i 
fältet har de deltagande observationer haft en central betydelse för en 
samlad erfarenhet av och förståelse för möten i hantverkskursernas 
vardag. Observationerna hjälpte mig att komma nära det spontana, 
outtalade, svårformulerade eller enbart kroppsliga som tog sig uttryck i 
samspelet mellan lärarna och kursdeltagarna. Det gjorde det möjligt att 
fånga och synliggöra lärarnas förgivettaganden samt innebörder i sam-
spelet mellan lärarnas och kursdeltagarnas levda kroppar.  

Att genomföra deltagande observationer och dela världen med lä-
rarna och kursdeltagarna innebär att jag som en person i världen är den 
jag är med mina tidigare erfarenheter och det jag representerar. Det 
innebar både för- och nackdelar i fältarbetet. Som vit, medelålders 
kvinna och tidigare folkhögskollärare legitimerades jag snabbt vid det 
första mötet med lärarna där en majoritet var just vita medelålders-
kvinnor med erfarenheter av att arbeta som folkhögskollärare. Vi möt-
tes i ett gemensamt språk för folkhögskolan, i intresse för deras arbete 
samt för vikten av en studie om folkhögskola. Samtidigt möttes jag 
också delvis av skepsis, eftersom jag som doktorand uppfattades som 
en slags ”expert”. Jag jobbade aktivt på att överbrygga kommunikation-
en och synen på mig som ”expert” genom att vara aktiv i autentiska 
situationer och visa intresse för lärarnas kunnande samt lära av dem. 
Min närvaro på skolan ledde till att vi lärde känna varandra på ett så-
dant sätt att lärarna förstod att jag inte var på skolan i form av en ”ex-
pert”.   

Fältanteckningar 

Att föra fältanteckningar är ett etablerat arbetssätt för att samla empi-
riskt material i etnografiskt fältarbete. Agar (2006) beskriver fältan-
teckningar som forskarens anteckningar av observationer och konver-
sationer, tolkningar samt idéer på information som skulle kunna bli 
aktuellt att samla in.   
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Field notes are the record of an ethnographer’s observa-
tions, conversations, interpretations, and suggestions for 
future information to be gathered. (Agar, 2006, s. 161) 

Inom etnografiskt fältarbete finns inga regler för på vilket sätt fältan-
teckningar ska föras eller hur de konkret ska se ut (Agar, 2006). När 
och hur fältanteckningar förs beror exempelvis på skede i fältarbetet, 
sammanhanget, vem forskaren är samt forskarens relationer till infor-
manterna (Emerson m.fl., 2011). I inledningsskedet av ett fältarbete 
kan det vara svårt att föra fältanteckningar med hänsyn till att forska-
ren till en början inte vet vad som är betydelsefullt och viktigt att an-
teckna (Agar, 2006). Det stämmer väl överens med mina erfarenheter i 
fältet. Till en början hade mina fältanteckningar oftast en struktur i 
form av att sidorna i anteckningsboken delades in i två kolumner. I den 
vänstra skrev jag vad som hände och i den högra kolumnen antecknade 
jag mina egna reflektioner. Inledningsvis hade fältanteckningarna en 
betoning på breda beskrivningar av den fysiska miljön och de männi-
skor som befann sig där samt händelser, stämningar och verbal- och 
ickeverbal kommunikation som överraskade mig. Fältanteckningarnas 
innehåll och konkreta utseende har att göra med i vilken utsträckning 
forskaren är involverad i det som pågår i fältet (Emerson m.fl., 2011). 
Emerson m.fl. (2011) resonerar kring att olika förhållningsätt till delak-
tighet i fältarbete har både sina för- och nackdelar och menar att hur 
och när fältanteckningar förs dessutom kan variera vid olika tidpunkter 
under fältarbetet:  

different ethnographers, and the same ethnographers at 
different times, turn experience and observation into writ-
ten texts in different ways. (Emerson m.fl, 2011, s. 21) 

Under hösten 2019 fick fältanteckningarna mer karaktären av vad Agar 
(2006) beskriver som ”focused in topic” (s. 162). Från att, till en början, 
bestå av beskrivningar av möten på ett mer övergripande plan, till att 
mer detaljrikt fånga vad som utspelade sig i möten mellan lärare och 
kursdeltagare, fick de senare mer fokus på lärarnas respons och erfa-
renheter. Det innebar att anteckningarna blev mer precisa allteftersom 
studiens fokus skärptes. Själva anteckningarna följde därmed den tratt-
liknande modell som Agar (2006) beskriver, det vill säga i takt med att 
studiens fokus skärptes blev även fältanteckningarna alltmer tydligt 
fokuserade på fenomenet.  
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Att forskaren uppmärksammar huruvida de egna reaktionerna och 
känslorna skiljer sig från informanternas är av betydelse. Dels för att 
närma sig och fånga informanternas reaktioner i händelser, dels för att 
inte riskera att tillskriva informanterna den personliga responsen på 
händelser. På så sätt kan forskaren även lära om informanternas erfa-
renheter och förståelse (Emerson m.fl., 2011). Av dessa skäl innehöll 
fältanteckningarna även mina egna reaktioner och känslor. Jag an-
vände även mina egna reaktioner för att identifiera frågor som var me-
ningsfulla för informanterna, vilket enligt Emerson m.fl. (2011) handlar 
om att prioritera informanternas ‘inifrån-beskrivningar” före forska-
rens egna ”utifrån-perspektiv” (s. 28).   

Mina fältanteckningar innehöll även av vad Agar (2006) beskriver 
som ”working notes” (s. 162), det vill säga anteckningarna som hand-
lade om att följa upp idéer från observationerna i samtalen och fortsatta 
observationer men även frågor från samtalen som borde följas upp i 
kommande observationer. I mina fältanteckningar använde jag mig 
även av ”jottings” vilket enligt Emerson m.fl. (2011) kan beskrivas som: 
”a brief written record of events and impressions captured in key words 
and phrases” (s. 29). Det innebär förkortningar av ord eller fraser som 
används som en hjälp för att återkalla minnen och erfarenheter som 
forskaren har gjort i fältarbetet. Dessa används när fältanteckningarna i 
efterhand ska skrivas fram i en mer fullständig form, vilket Emerson 
m.fl. (2011) benämner som ”full fieldnotes” (s. 24). Jottings kan se ut 
och föras på många olika sätt (Emerson m.fl., 2011). De kan exempelvis 
innehålla nyckelkomponenter och detaljer i observerade skeenden, 
händelser och interaktioner, fragment av handlingar och samtal samt 
konkreta känslor i syfte att komma ihåg känslan i det som hände 
(Emerson m.fl., 2011).  

Ibland var mina jottings fokuserade till ett ämne som lärare och 
kursdeltagare samtalade om och de olika synpunkterna som kom upp i 
samtalet. Ibland var de mer fokuserade kring dialogen mellan lärare 
och kursdeltagare. Andra bestod av övergripande beskrivningar av ske-
enden, medan vissa anteckningar var i dialogform. Ibland utgjordes de 
av icke-verbala uttryck såsom gester och rörelser och ytterligare an-
teckningar utgjordes av visuella detaljer i skeenden i färg och form. I 
början av fältarbetet när jag vid några tillfällen spelade in samtal i 
klassrum och i lärarmöten använde jag jottings för att fånga kroppsliga 
uttryck som framträdde i samtalen. Enligt Emerson m.fl. (2011) hand-
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lar jottings inte enbart om ett skrivande i sig utan även om ett ”mind-
set”. Det innebär att kunna föreställa sig scenerna från fältet i skriven 
text som i sin tur gör det möjligt att skriva jottings som senare kan 
transformeras till levande beskrivningar. Jag jobbade ofta med att hitta 
just beskrivande ord som jag såg som hjälpsamma för att kunna göra 
levande beskrivningar.  

Enligt Emerson m.fl. (2011) bör forskare på egen hand utveckla en 
lämplig strategi för hur fältanteckningar förs i relation till samman-
hanget och studiens fokus. Jag valde olika sätt beroende på samman-
hang och situation. Jag antecknade med penna och papper och i min 
mobil samt spelade in memos på min mobil. Jag inspirerades initialt av 
visuell etnografi (Pink, 2015) vilket innebar att jag fotograferade mate-
riella ting för att hjälpa minnet när jag sedan i efterhand förde anteck-
ningar. Foton tillsammans med inspelade memos gav mig även en 
chans att förtydliga fältanteckningar som ibland nedtecknats i hast och 
som bitvis var så knapphändiga att jag förmodligen inte skulle ha 
kommit ihåg deras innebörd efterföljande morgon. Vid några tillfällen 
hände mig det som Emerson m.fl. (2011) identifierar som en risk för 
nybörjare, nämligen att jottings skrivs på ett som väcker ett svagt 
minne. Konkret innebar det att mina jottings ibland var för generella 
och därmed inte hjälpte mig att i efterhand komma ihåg vad jag hade 
avsett med en viss anteckning. Men efterhand lärde jag mig hantera 
denna problematik bättre.  

Ibland fokuserade jag närgånget på händelser och förde då fältan-
teckningar likt vad Emerson m.fl. (2011) beskriver som ”closer-to-the-
moment” (s. 22), det vill säga detaljerade och mer nära anteckningar i 
relation till specifika skeenden. Vid andra tillfällen deltog jag i de var-
dagliga aktiviteter utan att tänka på att skriva ner vad som pågick. För-
delen med att avstå från att anteckna är enligt Emerson m.fl. (2011) att 
det möjliggör för forskaren att lära genom att delta i och vara öppen 
inför samt följa rytmen i informanters dagliga rutiner. För mig innebar 
det att jag kunde skärpa min närvaro i ett pågående erfarande. Det 
hjälpte mig även att slappna av och lita på att jag lär mig genom att er-
fara och samtala med lärarna i nuet.  

Hur och när anteckningar förs kan ha betydelse för hur informan-
ter ser på och förstår vad forskaren gör vilket också kan påverka forska-
rens relationer i fält. Det hårda arbetet med att etablera relationer i 
syfte att kunna samla empiriskt material kan leda till ambivalens hos 
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forskaren (Emerson m.fl., 2011). Att å ena sidan vara närvarade och 
lyssna respektfullt i ett samtal och vilja skriva ner ord och scener, och å 
andra sidan känna en känsla av att förstöra ögonblicket och att det kan 
så frön av bristande tillit. Risken enligt Emerson m.fl (2011) är att in-
formanternas uppfattar en form av utnyttjande i betydelsen att forska-
ren är någon som enbart vill åt deras personliga erfarenheter i syfte att 
använda dem till objektifierande forskning. Valet att inte anteckna be-
rodde därför även på att jag ville värna och upprätthålla de tillitsfulla 
relationer som jag hade till informanterna. När exempelvis något in-
tressant hände i ett möte mellan lärare men som jag samtidigt av olika 
skäl identifierade som ett känsligt läge för dem framkallade antecknan-
det en känsla hos mig av att svika informanter. För mig var det viktigt 
att föra anteckningar på ett så naturligt sätt som möjligt med så lite 
inverkan på de vardagliga skeendena och på mina relationer till infor-
manterna som möjligt. Konkret innebar det att jag förde anteckningar 
på olika sätt beroende på vad jag bedömde som mest lämpligt utifrån 
specifika situationer. Det innebar ett ständigt balanserande mellan att 
värna relationerna och kunna föra anteckningar. När jag bedömde att 
det inte var läge att föra anteckningar öppet använde jag mig av ”head-
notes” (Emerson m.fl., 2011), det vill säga mentala anteckningar. Det 
innebar att jag memorerade vad som pågick i händelser, skeenden och 
interaktion i fältet och så fort jag fick en chans letade jag upp en avskild 
plats där jag kunde anteckna i mobilen eller spela in ett memo. 

Samtal och intervjuer   

En avgörande komponent för att undersöka möten i denna avhandling 
är samtalet. Hammersley och Atkinson (2007) beskriver hur intervjuer 
i etnografisk fältforskning sträcker sig från spontana och informella 
samtal i deltagande observationer till formellt arrangerade möten som 
är utom hörhåll för andra människor.  

Interviews in ethnographic research range from sponta-
neous, informal conversations in the course of other ac-
tivities to formally arranged meetings in bounded set-
tings out of earshot of other people. In the case of the 
former, the dividing line between participant observation 
and interviewing is hard to discern. In the case of formal 
interviews it is more obvious. Here, the interview repre-
sents a distinct setting, and it follows from this that the 
participant understandings elicited there may not be 
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those which underlie behaviour elsewhere (Hammersley 
& Atkinson, 2007, s. 108)  

Vad som är samtal och intervjuer i deltagande observationer är enligt  
Hammersley och Aktinson (2007) svårt att urskilja. Samtidigt beskriver 
de att formella intervjuer är mer tydligt avgränsade i tid, rum och struk-
tur till skillnad från intervjuer i etnografiskt arbete som syftar till att 
underlätta ett samtal och ge intervjupersonen möjlighet att tala på sina 
egna villkor (Hammersley & Aktinson, 2007, s. 110). Jag har främst 
använt mig av intervjuer som i etnografisk fältforskning har karaktären 
av vardagliga samtal (Davies, 2008; Hammersley & Atkinson, 2007). 
Det innebär att forskaren har med sig ett antal frågeområden in samta-
let men att de exakta frågorna inte är fastställda på förhand och att de 
inte heller ställas till varje intervjuperson. Agar (2006) använder be-
greppet ”informal ethnographic interviews” (s. 140) för denna form av 
samtal medan Hammersley och Atkinson (2007) använder begreppet 
”reflexive interviewing” (s. 117). Den reflexiva hållningen syftar enligt 
Hammersley och Atkinson (2007) till att: ”allowing the discussion to 
flow in a way that seems natural” (s. 117). Med andra ord handlar det 
om att tillåta samtalen att vara så naturliga som möjligt i vardagliga 
skeenden. Davies (2008) beskriver samtal i etnografiska fältstudier 
som ”naturally occurring conversation” (s. 105), det vill säga konversat-
ioner som uppstår naturligt i det vardagliga och som därmed ofta är 
ostrukturerade.  

De allra flesta samtal som jag förde med lärarna sökte jag så långt 
det var möjligt få att likna vardagliga samtal där lärarna fick tala på 
sina egna villkor. Även om dessa samtal ofta var ostrukturerade är det 
viktigt att understryka, precis som Davies (2008) poängterar, att fors-
karen i ostrukturerade samtal bär med sig både ämnen och frågeställ-
ningar som forskaren vill utforska: ”unstructured interviewing, a con-
versation in which the researcher still has particular questions or 
direction of inquiry in mind” (s. 81). Jag bar ständigt med mig den 
övergripande avsikten med samtalen, att undersöka fenomenet möten 
men även mer specifika frågor som reste sig under forskningsproces-
sens gång utifrån vad som hände i olika skeenden där möten fram-
trädde. Själva utforskandet i samtalen skedde då i linje med hur Davies 
(2008) beskriver att samtal riktas utan att för den skull tillföra interakt-
ionen en tydlig struktur. I de vardagliga samtalen inspirerades jag av 
detta förhållningssätt vilket innebar att jag försökte få lärarna att be-
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rätta om något som jag ville veta mer om genom att styra samtalet i en 
viss riktning samt be dem fördjupa sina resonemang genom att ställa 
följdfrågor.  

Det innebär samtidigt att dessa vardagliga samtal, precis som Agar 
(2006), Kvale och Brinkmann (2014), Davies (2008) och Hammersley 
och Aktinson (2007) poängterar, aldrig enbart kan handla om öppna 
vardagssamtal eftersom forskaren har en forskningsagenda och därmed 
måste behålla viss kontroll över förfarandet. I grunden har min närvaro 
i samtalen styrts av mitt intresse och min avsikt med att utforska feno-
menet möten. Det betyder dock inte att det är det enda som samtalen 
har kretsat kring. Till en början när samtalen exempelvis syftade till att 
i stor utsträckning skapa goda relationer till lärarna och kursdeltagarna 
spände samtalen över allt möjligt såsom fritidsintressen, familjesituat-
ion och hantverken.  

Samtal i etnografisk fältforskning kännetecknas av att de sker i en 
pågående relation mellan forskare och informanter (Davies, 2008). Det 
innebär att samtalen inte sker i ett vakuum utan i en pågående process.  

…usually the ethnographer will have established an ongo-
ing relationship with the person being interviewed, one 
that precedes the encounter and will continue after the en-
counter. Thus the point made during the interview are usu-
ally with reference to both a shared history of a relation-
ship and with awareness of a future connection (Davies, 
2008, s. 105).  

Samtalen omges av förutsättningen att forskaren och informanten har 
en delad historia av att befinna sig i en relation, samtidigt som de vet 
att denna rimligtvis även kommer att pågå även efter samtalet. Konkret 
innebar det att jag sällan upplevde en stress i fältarbetet. Jag visste att 
det skulle uppstå fler tillfällen till samtal med lärarna och att jag även 
kunde använda kunskap och erfarenheter från tidigare samtal med lä-
rarna in i nya samtal. På så sätt kunde jag även utforska fenomenet på 
ett djupare plan.  

Min roll i samtalen liknande vad Agar (2006) benämner som: ”the 
one-down position” (s. 140), det vill säga eftersom forskaren inte vet 
tillräckligt för att kunna ställa specifika frågor har intervjupersonen en 
tydligare roll som den som vet. Därför handlade min roll om att visa 
intresse och försöka få fram så många nyanser som möjligt av det som 
lärarna berättade. Konkret innebar det exempelvis att jag ställde frågor 
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av olika karaktär och i olika sammanhang som exempelvis vid drejski-
van, vid fikaborden i caféet, under gemensamma samlingar i aulan eller 
i avskilda arbetsrum. Samtalen genomfördes i många olika situationer 
och till största delen i ett rörligt vardagsskeende. Det innebar att både 
lärarnas och kursdeltagarnas fokus i samtalen snabbt kunde förflyttas 
beroende på vad som hände i omgivningen. Vid dessa tillfällen skrev jag 
påminnelser i mina anteckningsböcker så att jag kunde återkomma till 
samtal med lärarna vid ett senare skede. Andra samtal skedde i ett mer 
lugnt och avskilt sammanhang som exempelvis på lärarnas kontor där 
vi kunde samtala ostört. Då kunde jag ställa frågor som: Vad hände i 
den situationen? Vad menade du när du sade så? Varför tror du att det 
blev så här? Har du någon kommentar kring detta? 

Utöver alla informella samtal i olika slags miljöer har jag genom-
fört semi-strukturerade intervjuer med lärare, rektor och kursdeltagare 
(se Kvale & Brinkmann, 2014). I dessa intervjuer har frågorna varken 
varit slutna eller helt öppna. Vid intervjuerna under vt 2019 med sju 
lärare och rektorn använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga) som 
innehöll sex teman: 
 

• du själv 
• undervisningen 
• innehållet 
• planeringen 
• syftet 
• skolan  

 
Intervjuguiden, med dessa möjliga teman innehöll även möjliga frågor 
(se appendix 1) som tillsammans syftade till att vara en utgångspunkt 
för ett samtal mellan mig och lärarna och rektorn. På så sätt skapade 
intervjuguiden förutsättningar för en flexibel och följsam intervjupro-
cess, dels genom att följa upp deras svar dels genom att variera och rikta 
frågor beroende på hur samtalet tog form och vad de berättade. Mina 
frågor ledde ibland till att ytterligare frågor ställdes beroende på vad 
lärarna berättade. På så vis kunde intervjuguidens olika teman även 
fördjupas.  

Mitt förhållningsätt som intervjuare liknade därmed vad Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver som utmärkande för kvalitativa intervjuer, 
det vill säga ett samspel mellan forskare och intervjupersonerna där 
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forskaren är en aktiv samtalspartner till den som intervjuas snarare än 
en passiv lyssnare. Dessa intervjuer var arrangerade möten där jag träf-
fade en intervjuperson i taget för en enskild intervju i ett avskilt rum. 
Intervjupersonerna fick själva välja på vilken plats det skulle ske, ef-
tersom det kan underlätta för informanter dela med sig av sina erfaren-
heter om de befinner sig på en plats där de känner sig hemma och 
trygga (Kvale & Brinkmann, 2014). Två av intervjuerna genomfördes 
som nämnts i lärarnas egna ateljéer och verkstäder och resterande in-
tervjuerna på skolan. Rektorn och en av lärarna valde att genomföra 
intervjun på sina egna kontor medan övriga lärare valde att genomföra 
dem i ett av skolans konferensrum. Alla intervjuer med lärarna och rek-
torn under vt 2019 spelades in och transkriberades förutom en med en 
av lärarna. Att den inte spelades in berodde på att tidpunkten för inter-
vjun hastigt ändrades i närtid och att jag då saknade diktafon. Detta 
hände i studiens inledande skede och blev en lärdom för mig om att 
vara flexibel samt beredd på och redo för förändringar. Dessa intervjuer 
blev en viktig väg in till att bekanta mig med lärarna och skolan inför 
det kommande fältarbetet genom att de gav en inblick i lärarnas olika 
erfarenheter av kursernas syfte och mål, planering, innehåll, upplägg 
och iscensättande samt av skolan som helhet. Läraren Adam anställdes 
först inför kursstarten i augusti 2019 vilket är skälet till att han inte 
intervjuades under våren 2019. Intervjun med rektorn breddade bilden 
av skolans syfte, dess kursutbud och undervisning utifrån rektorns erfa-
renheter och perspektiv. Det i sin tur bidrog till att jag lärde mig saker 
om undervisning och om skolan som gjorde att jag kunde relatera till 
samtal och frågor som uppkom både i lärarmötena och enskilda samtal 
med lärarna.  

Under skolans nedstängning (mars 2020-juni 2020) fick jag inte 
samma möjlighet att föra samtal med lärarna Sia, Adam och Jonna som 
med de andra lärarna. Jag valde därför att intervjua dem i enskilda in-
tervjuer för att kunna fånga deras berättelser och erfarenheter av 
undervisningens omställning från de fysiska ateljéerna och verkstäder-
na till det digitala rummet till följd av Covid-pandemin. Intervjuerna 
var 30–40 minuter långa och genomfördes via telefon på grund av pan-
demin. Intervjuerna spelades in men transkriberades inte i sin helhet. 
Anledningen till detta var dels att tiden var knapp för detta och att syf-
tet var att just ringa in lärarnas erfarenheter kring undervisningens 
omställning till det digitala rummet. Jag valde därför att lyssna på dem 
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i sin helhet ett flertal gånger och enbart transkribera de delar där lärar-
na talade om sina erfarenheter av just detta. Dessa intervjuer blev sär-
skilt värdefulla eftersom lärarnas erfarenheter kring den plötsliga om-
ställningen till digital undervisning påtagligt synliggjorde fenomenet 
möten genom att villkoren för fysiska möten försämrades abrupt. Där-
för var pandemin en möjlighet för mig att synliggöra lärarnas naturliga 
inställning och rutiniserade arbetssätt. När fysiska möten mellan kurs-
deltagare och lärare i princip uteblev gav lärarna uttryck för förgivetta-
ganden om mötens roll och betydelse i deras praktik. Tre av lärarna – 
Josefine, Bodil och Marcus – var sjukskrivna under denna period och 
jag kunde därför inte alls i följa dem under dessa månader.  

Intervjuerna med kursdeltagarna som genomfördes under vt 2020 
spelades också in. Intervjun med Elly genomfördes innan skolans ned-
stängning och genomfördes i ett rum på skolan. Intervjun med Ben 
genomfördes däremot via telefon eftersom den skedde under skolans 
nedstängning. Intervjuerna med kursdeltagarna transkriberades i sin 
helhet. 

Dokument 

Det skriftliga materialet från skolan som samlades in under våren 2019 
var av två olika typer. Det ena typen av material bestod av skolövergri-
pande dokument såsom verksamhetsberättelser, utvärderingsrappor-
ter, skolans manifest samt introduktionsbrev till nya kursdeltagare. 
Den andra typen av dokument behandlade hantverkskursernas syfte, 
mål, innehåll, form och genomförande samt lärarnas uppdrag. Inom 
denna typ av dokument fanns även lärarnas individuella planeringar för 
kurserna. Tillsammans gav det skriftliga materialet uttryck för vilka 
idéer och värden som ansågs vara viktiga i kursen och på skolan samt 
vilka förväntningar som skolan hade på lärarna och kursdeltagarna. 
Detta material var ett första steg för att bekanta mig med skolan, det 
vill säga få en första bild av lärarnas och den enskilda skolans formali-
serade idéer. Detta material har en förhållandevis perifer roll i presen-
tationen av mina resultat.  

Analys 
Jag gör inte anspråk på att inta ett utifrån-perspektiv på fenomenet i 
denna avhandling. Dels för att fenomenet inte kan undersökas på av-
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stånd, dels för att jag inte kan frigöra mig från livsvärlden och ställa 
mig utanför den. Däremot har jag som forskare stannat upp och analy-
serat empirin både i och efter fältarbetet, för att ifrågasätta att världen 
är som den ser ut att vara. Utifrån livsvärldsfenomenologi är den natur-
liga inställningen problematisk i en vetenskaplig arbetsprocess, ef-
tersom den innebär att vi spontant och oreflekterat tar saker och ting 
för givna (Bengtsson, 2013). I analysarbetet eftersträvade jag vad Dahl-
berg m.fl. (2008) benämner som en tyglad inställning. Det innebär att 
forskaren låter sin egen förståelseprocess dröja för att söka få syn på 
hur fenomenet framträder för de som erfar det. Enligt Dahlberg m.fl. 
(2008) är en förutsättning för att se och upptäcka innebörder i det em-
piriska materialet att inte alltför snabbt dra slutsatser om vad som me-
nas med det som sägs. Konkret handlar det om att stanna upp, ifråga-
sätta och problematisera det egna erfarandet (Dahlberg m.fl., 2008).  

I analysen har jag även eftersträvat att så noga som möjligt besk-
riva vad det är som framträder i det empiriska materialet (Kvale, 1997). 
Jag har använt mig av avhandlingens frågeställningar och inom ramen 
för dem så långt det har varit möjligt låtit det empiriska materialet få 
komma till uttryck på sina ”egna villkor” (Bengtsson, 2005, s. 52–53), 
det vill säga ta min utgångspunkt i informanternas erfarenheter och 
först därefter anlägga det teoretiska perspektivet. I det avseendet har 
min strävan varit en hållning som Becker (1998, s. 28) belyser. Den 
handlar om att hörsamma informanternas uppfattningar och erfaren-
heter som meningsbärande för dem snarare än att avfärda eller miss-
tänkliggöra dem, även om de för mig som forskare kan te sig egendom-
liga. Med andra ord, att söka vad det meningsfulla kan tänkas innebära 
för dem. Samtidigt har jag analyserat och tolkat dessa lärares erfaren-
heter, vilket betyder att mina analyser och tolkningar inte nödvändigt-
vis överensstämmer med lärarnas.  

Hammersley (2006) menar att en kärnpunkt i etnografi är den 
spänning som finns mellan att förstå olika ”inifrån” och samtidigt ut-
veckla en mer distanserad och teoretisk förståelse av det som studeras. 
I denna avhandling bidrar livsvärldsfenomenologi som ett teoretiskt 
perspektiv till ett distansskapande och till fördjupad förståelse av det 
empiriska materialet och fenomenet möten på en folkhögskola med 
hantverksprofiler. Det etnografiska fältarbetet har handlat om att ge en 
detaljrik och mångfacetterad bild av möten i lärarnas praktik som en 
social verklighet. Konkret har det även inneburit att med hjälp av livs-
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världsfenomenologi frilägga kroppslig kunskap från ”prat” (till exempel 
samtal) för att skapa kunskap och förståelse om relationella dimension-
er i möten.  

Empirisk forskning medför alltid en balansgång. Å ena sidan äm-
nar jag fånga en komplex verklighet, å andra sidan söker jag svar på 
snäva frågor om särskilda fenomen (se till exempel Hammersley & 
Atkinson, 2007). För mig har det varit en utmaning att låta detaljrike-
domen och variationen möta min ambition att skapa en sammanhållen 
och teoretiskt informerad tolkning av empirin.  

Analys under fältarbetet 

Analys i etnografiskt fältarbete sker på olika nivåer i form av exempel-
vis beskrivningar och abstraktion av desamma (Davies, 2008). Davies 
(2008) menar att analysen inleds vid studiens början genom att fors-
kare har idéer och frågor som de vill adressera. Även beskrivande fäl-
tanteckningar utgör enligt Davies (2008) en form av analys genom att 
de innebär ett urval från skeenden och att forskaren genom att beskriva 
dessa skapar något som inte existerat tidigare. Med utgångspunkt i Da-
vies resonemang började analysen redan vid studiens början genom att 
jag hade idéer och frågor som jag ville utforska och att jag valde ut hän-
delser och scenarion som jag förde fältanteckningar över. Hypotes-
prövning som en arbetsmetod i fältarbetet, som tidigare har beskrivits, 
kan också ses som analys under det pågående fältarbetet i syfte att ta 
reda på att jag förstod saker och ting utifrån informanternas erfaren-
heter och inte mina egna. Jag använde mig även av kritiska frågor för 
att hålla tillbaka min omedelbara och spontana förståelse. När jag 
trodde att jag förstod något i fältet sökte jag påminna mig om att stanna 
upp och ställa frågan: På vilka andra sätt går det att förstå detta? Ibland 
ställde jag denna fråga till mig själv under pågående observation och 
ibland antecknade jag frågan för att sedan fundera på den efter fältda-
gens slut. Även om det ibland var svårt att se på materialet med nya 
ögon bidrog detta grepp till att hitta nya innebörder och betydelser. 

De inspelade intervjuerna med lärarna kodades under fältarbetets 
inledningsskede utifrån didaktiska frågor såsom: varför (syftet med 
studierna), vad (kursinnehållet) samt hur (på vilket sätt ska det iscen-
sättas) och syftade på så sätt till att lära känna lärarna samt få en bild 
av deras erfarenheter i undervisning. Även analysen av det skriftliga 
materialet utgick från de didaktiska frågorna, vilket ledde fram till en 
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samlad bild av hantverkskursernas syfte samt karaktären och tyngd-
punkter i kursinnehållet och undervisningens iscensättande. Det i sin 
tur gav en bild över skolans idéer och värden som helhet i relation till 
de enskilda kursernas idéer och värden. Denna analys genomfördes i 
inledningen av studien och hade betydelse för att skapa mig en förstå-
else för sammanhanget och fungerade som en slags ram för de möten 
som framträdde i senare analyser.  

Analys efter avslutat fältarbete 

Den del av analysen som tog vid efter fältarbetet har inspirerats av 
Emersons m.fl. (2011) analys i etnografiskt fältarbete som bygger på 
kodning och tematisering. Först av allt genomförde jag en öppen kod-
ning för att få en överblick av materialet och för att ta reda på vad som 
fanns i materialet (Emerson m.fl., 2011). I detta arbete strävade jag ef-
ter att vara så trogen fenomenet som möjligt genom att söka arbeta så 
förutsättningslöst som möjligt och låta texterna tala. I linje med vad 
Emerson m.fl. (2011) rekommenderar markerade jag sådant i materi-
alet som var väsentligt för fenomenet och frågeställningarna samt höll 
koderna till en konkret nivå. I texterna markerade jag olika former av 
möten. Mer konkret innebar det dels att jag markerade nyckelord för 
detta som var sprungna ur texten, dels att jag beskrev textens innehåll 
och innebörder via nyckelord som jag själva formade.  

Efter en första kodning företogs en andra fördjupande kodning. 
Den innebar att jag fokuserade på vad som pågick i möten mellan lärare 
och kursdeltagare samt vad lärare och kursdeltagare erfor i dessa mö-
ten. Analysen fokuserade i den meningen på att komma nära lärarnas 
upplevelser och erfarenheter vilket innebar att det analytiska fokuset i 
intervjuerna var levd erfarenhet, det vill säga ett fokus på vad lärarna 
upplever och erfar. I detta analysskede kodades även de utskrivna in-
tervjuerna ytterligare en gång med fokus på möten och lärarnas erfa-
renheter av dessa.  

Arbetet med öppen kodning innebär en spänning mellan det som 
forskaren vill finna och det som finns i materialet. Samtidigt som det 
handlar om att vara öppen för att det oväntade ska kunna dyka är det 
omöjligt att vara helt öppen eftersom studiens frågeställningar, obser-
vationerna och intervjuerna betyder att forskaren har en aning om vad 
som söks och vad som finns i materialet (Emerson m.fl., 2011). Arbetet 
med att koda var på så sätt en utmaning för att söka behålla en öppen-
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het och nyfikenhet inför det oväntade. Kodningen var ett kreativt ar-
bete. Saker som jag exempelvis hade glömt att dokumentera vaknade 
till liv i minnet när jag kodade materialet men även paralleller till så-
dant som jag läst i böcker och artiklar. För att inte tappa bort den här 
typen av tankar skrev jag memos som jag sedan kopplade till relevanta 
delar av fältmaterialet (Emerson m.fl., 2011). Dessa memos var av skif-
tande karaktär, såsom en lista på vad jag borde göra och lösa tankar till 
en första analys.  

Efter den öppna kodningen grupperade jag koder i teman, vilket 
innebar att jag förde samman koder i en mer generell kod. På så sätt 
började teman växa fram (Emerson m.fl., 2011). Jag knöt exempelvis 
samman liknande innebörder i lärarnas erfarenheter av möten vilket i 
sin tur ledde till att även skillnader i innebörder blev möjliga att identi-
fiera. Med utgångspunkt i vad som kännetecknade möten skärptes och 
förfinades analysarbetet stegvis, vilket innebar att teman slogs sam-
man. Teman som belyste fenomenet från olika synvinklar i olika sam-
manhang eller bar olika nyanser av dess kännetecken fördes samman. 
På så sätt skapade jag en struktur i min förståelse av mötens både gene-
rella och mer partikulära innebörder. I kapitlet Möten har de olika be-
nämningarna på möten växt fram genom kodning och gruppering av 
koderna till teman. ”Vaskande möten” växte exempelvis fram genom att 
liknande koder först fördes samman till en mer generell kod som sedan 
bildade ett tema. Dessa teman föll sedan ut i en variation av möten där 
benämningarna skapades utifrån vad som kännetecknade de olika mö-
tena. Att leta fram teman ur texten på detta sätt var en utmanande ur-
valsprocess. Jag fann exempelvis koder som spretade så mycket att det 
var svårt att för samman dem i ett tema. Jag markerade dessa och allt-
eftersom kodningen fortgick i materialet kunde jag inordna dem i te-
man som följde. Jag formade också teman där jag upptäckte att det 
empiriska materialet var bristfälligt och valde då att sortera bort dessa 
koder.  

Efter öppen kodning och gruppering av koder i teman tog jag hjälp 
av teorin för att fördjupa förståelsen för fenomenet. Med andra ord, när 
lärarnas erfarenheter väl hade framträtt tog jag dessa erfarenheter ett 
steg längre genom att anlägga ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. 
Det övergripande syftet med det var att fördjupa forskningen och kun-
skapandet om fenomenet genom att konkret precis som Dahlberg och 
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Dahlberg (2019) påpekar lyfta fram, belysa och förtydliga innebörder i 
det empiriska materialet som tidigare enbart kunde anas.  

I analysarbetet med att föra in teori i texten använde jag mig av in-
tegrerande memos (Emerson m.fl., 2011), det vill säga forskarens för-
klaring av det som beskrivits i text. På så sätt kunde jag just lyfta fram, 
belysa och förtydliga teoretiska innebörder i det empiriska materialet 
vilket även skedde genom att jag band samman liknande beskrivningar 
samt kontrasterade olika beskrivningar. Jag använde mig även av tek-
nisk triangulering (Larsson, 2005), det vill säga att jag problematise-
rade och prövade mina tolkningar genom att om och om igen pendla 
mellan del och helhet i och mellan de olika empiriska materialen. Syftet 
med det var att förtydliga och avfärda innebörder.  

För att underlätta förståelsen och konkretionen kommer här ett ex-
empel som illustrerar denna process. Detta exempel tog sin början un-
der fältarbetet och pågick även under analysarbetet efter avslutat fält-
arbete. Efter en tid när beskrivningar om vikten av att alla (lärare – 
kursdeltagare, kursdeltagare – kursdeltagare) skulle ”lära känna 
varandra” tillsammans med fokus på de olika mötesplatserna och dess 
aktiviteter återkom både i lärarnas berättelser och i mina fältanteck-
ningar började jag fundera över varför detta var så centralt för dem. Jag 
återgick till de enskilda intervjuerna med lärarna och upptäckte att de 
framträdde även där. Jag hade svårt att förstå innebörden av denna 
återkommande beskrivning. Samtidigt som det började skava hos mig 
anande jag också att det hade en betydelse i lärarnas praktik. Detta kan 
beskrivas som vad Agar (2006) benämner ”rich point”, det vill säga 
något som förbryllar forskaren som exempelvis en term eller en hand-
ling som skiljer sig från forskarens förståelse, i betydelsen att den inte 
ter sig meningsfull för forskaren som en utomstående utan kräver en 
slags översättning. Syftet med att stanna upp och analysera en sådan 
”rich point” är enligt Agar (2006) att utveckla en översättning mellan 
forskarens och informanternas kulturer och språk. När jag frågade lä-
rarna om varför det var viktigt att lära känna varandra menade de att 
det handlade om att skapa ett tryggt klimat i gruppen. När jag gick till 
mina fältanteckningar tycktes det samtidigt handla om att möjliggöra 
undervisning. Den inledande analysen på fältet liksom den efterföl-
jande analysen i koder och teman tillsamman med den fördjupande 
teoretiska analysen innebar att jag kunde närma mig en djupare inne-
börd i beskrivningarna av ”att lära känna varandra” som till en början 
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var svåra att fånga. Precis som Davies (2008) beskriver, abstraherades 
beskrivningarna på detta sätt genom att de tolkades i relation till teori 
för att pröva och söka förstå innebörder i det empiriska materialet.  

Slutligen har en fråga varit viktig att reflektera över i analysen av 
det empiriska materialet och i den avrapporterande texten: Finns det 
en genväg att via språket i en avhandling som denna överföra lärarnas 
förkroppsligade kunskap och pedagogiska hållning till en rättvisande 
text? Mitt svar är nej, den skriftliga representationen är begränsande 
eftersom den inte kan erfara kroppen. Med andra ord innebär den en 
utmaning eftersom det kroppsliga inte finns närvarande i texten. Men 
samtidigt menar jag att något viktigt blir synligt i texten som visar på 
hur möten uttrycks och vilken betydelse de har i lärarnas praktik. 

Tolkning och förståelse i analysarbetet 

I avhandlingen söker jag kunskap om och insikt i mänskligt erfarande 
så som det framträder. Det i sin tur är grundat på min förståelse och 
mina tolkningar av lärarnas handlingar, reaktioner och kroppsspråk i 
hantverkskursernas vardag, där jag själv deltar och observerar samt 
beskriver hur de erfar möten i olika situationer. Människors erfarande 
tolkas därmed av mig som forskare, vilket enligt Bengtsson innebär att 
fenomenologi då kan förstås som en hermeneutisk verksamhet (Bengts-
son, 1999, s. 15). Den tolkande, hermeneutiska fenomenologin har sina 
rötter hos bland annat Heidegger (1993/1927) och Gadamer 
(1997/1960) och innebär att beskrivningar som tolkningar uppfattas 
vara gjorda av någon. Min utgångspunkt i Gadamers (1997/1960) erfa-
renhetsbegrepp och möjlighetshorisonter innebär att jag som forskare 
förstås tolka allt genom mina erfarenheter. Tack vare tidigare erfaren-
heter bedöms forskaren ha möjlighet att se och uppfatta olika aspekter i 
det sammanhang som forskaren befinner sig i. Snarare än att söka en 
transcendent essens likt Husserl (1970) uppfattas det finnas mer eller 
mindre rimliga tolkningar (Gadamer, 1997/1960).  

Det betyder att mina tidigare erfarenheter av att vara människa i 
världen men särskilt av att arbeta som lärare på allmän kurs i folkhög-
skolan har haft betydelse för de tolkningar som jag har gjort i både fält- 
och analysarbetet. I vilken utsträckning och på vilket sätt är dock svårt 
att ge en fullständig redogörelse för. Jag kan dock konstatera att mina 
tidigare erfarenheter som lärare inom folkhögskolan var hjälpsamma 
samtidigt som de innebar ett hårt arbete med att inte ta saker och ting 
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som jag erfor för givna utan inta en kritisk och vaksam hållning till min 
tidigare roll som lärare. Jag kan också konstatera att mina år som lärare 
inom humaniora på allmän kurs i folkhögskola innebar att mycket var 
bekant i folkhögskolans miljö. Samtidigt gjorde jag nya erfarenheter 
inom ramen för hantverkskurserna, som var en obekant kurstyp för 
mig. Min generella kännedom och kunskap om folkhögskola och lärares 
arbete hjälpte mig att navigera i vardagliga händelser. Jag kunde rela-
tivt snabbt se, identifiera och förstå saker och ting som för en person 
utan liknande erfarenheter förmodligen hade krävt ett mer omfattande 
arbete. Det hjälpte mig också att göra bedömningar om lämpligheten av 
mitt deltagande som när det var läge att avstå att delta i samtal som 
rörde kursdeltagares personliga angelägenheter eller vilka samlingar, 
händelser och skeenden som kunde vara viktiga att ta del av utifrån min 
forskningsfråga. Personalens julfest med dess tal och reflektioner be-
dömde jag exempelvis som ett viktigt forum för att kunna fånga in vär-
den och synsätt som finns inbäddade i sammanhanget som kunde ha 
betydelse för min förståelse av möten.  

Allt eftersom forskningsprocessen fortskred och de verkliga mö-
tena med lärarna och kursdeltagarna blev viktigare tonades dock mina 
tidigare erfarenheter av att arbeta på folkhögskola ner. Jag lärde mig 
nya saker om undervisning och folkhögskola som innebar att mina tidi-
gare erfarenheter inte längre var lika betydelsefulla. Dessutom vaktade 
jag mig noga för att gå in i lärarrollen redan från början, vilket också 
rimligtvis bidrog till min passivitet i det inledande fältarbetet. Samti-
digt befinner vi oss enligt Gadamer (1997/1960) i en förståelse som hela 
tiden förändras när vi gör nya erfarenheter och våra horisonter därmed 
vidgas. Mina erfarenheter förändrades under forskningsprocessens 
gång genom att jag gjorde nya erfarenheter som i sin tur bidrog till ny 
förståelse av olika skeenden och företeelser. 

Förståelse blir därmed till i en process av tolkning som drivs framåt 
genom att frågor ställs till det empiriska materialet, och när dessa har 
besvarats ställs sedan nya frågor (Gadamer, 1997/1960). Frågorna som 
ställdes mot bakgrund av de svar som genererades förfinades därmed 
gradvis. Gadamer (1997/1960) beskriver tolkningsarbetet som ett sö-
kande efter samstämmighet mellan del och helhet. Konkret innebar det 
att jag pendlande mellan att zooma in och zooma ut i de olika empiriska 
materialen samt pendla mellan dem. Syftet med det var att söka se hur 
delen, den särskilt uppmärksammade delen av materialet, stämde över-
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ens med den helhet som det samlade empiriska materialet bildade. 
Samtidigt har processen med att söka samstämmighet mellan del och 
helhet kastat ljus över det som inte stämmer in och som därmed har 
kunnat uppmärksammas och ingå i analysen. I den meningen består 
min slutliga analys av en samstämd helhet men med undantag. Det 
betyder att jag i analysarbetet har sökt vara öppen för den dubbeltydig-
het, komplexitet och mångfald av dimensioner som är typisk för livs-
världen. 

I mitt analys- och tolkningsarbete blev en fråga, med inspiration 
från Gadamers (1997/1960) resonemang, vägledande: Hur kan jag för-
stå detta annorlunda än det som verkar självklart? Jag ser därmed inte 
någon motsättning mellan Gadamers uppfattning att erkänna de egna 
erfarenheterna i tolkningsprocessen och Dahlbergs argumentation om 
att medvetet låta spontana erfarenheter dröja i analysprocessen.  

Etik  
De etiska frågorna har funnits med under hela undersökningen, från 
planering av studien till arbetet med själva texten. Det gjorde det tydligt 
att det inte går att parera för alla frågor i förväg utan att hantering av 
etiska frågor också handlar om att ha en beredskap. Jag har följt de 
forskningsetiska rekommendationerna som Vetenskapsrådet (2017) 
hänvisar till som innebär fyra krav: informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det betyder att infor-
manterna i studien ska vara väl informerade om vad studien innebär 
och därefter ge ett informerat samtycke. Deras deltagande ska vara 
konfidentiellt och det ska inte vara möjligt att spåra vem som sagt eller 
gjort vad och det är forskarens ansvar att se till att denna konfidentiali-
tet skyddas. Informanterna bör också enligt dessa krav känna till vad 
forskningen syftar till och hur resultaten ska användas.  

Rektorn på den Skogsviks folkhögskola gav mig omgående, efter att 
jag informerat om studiens idé och upplägg, sin formella tillåtelse för 
mig att genomföra studien skolan. Det var dock både nödvändigt och 
viktigt för mig att få lärarnas reella tillåtelse och därför bjöd jag in dem 
till två olika träffar. Det var viktigt för mig att lärarna utöver att ta del 
av skriftlig information om studien och av en samtyckesblankett infor-
merades om studien av mig personligen. Skälet till detta var att jag var 
mån om att de skulle få en så god uppfattning som möjligt av vad ett 
eventuellt deltagande skulle kunna innebära för dem samt kunna ställa 
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frågor. Det var också viktigt för mig att lärarna fick tid att fundera över 
sitt eventuella deltagande i studien efter att de hade fått information 
om studien. Efter mitt första informationsbesök fick därför lärarna två 
veckors betänketid. När dessa två veckor hade passerat återvände jag 
till skolan för att ta reda på om lärarna hade ytterligare frågor samt 
vilka som kunde tänka sig att dela i studien. Samtliga lärare gav då sitt 
medgivande till deltagande.  

Under fältarbetet uppstod goda relationer mellan mig och lärarna 
men även kursdeltagarna. När jag upptäckte att de i första hand tycktes 
se mig som en vän och inte som en forskare började jag fundera över 
frågor som: Hur ska de kunna veta och bedöma när jag är en vän eller 
forskare? Kan jag verkligen se allt det som de berättar som potentiellt 
innehåll i avhandlingen eller måste jag avstå från viss empiriskt materi-
al av hänsyn till lärarna och även kursdeltagarna? Arbetet med dessa 
etiska överväganden är som jag ser det en inifrån kommande profess-
ionsutövning där forskaren måste ta ett eget ansvar för att bedöma och 
hantera de etiska frågorna som reser sig.  

Informanter och integritet  

Frågor om samtycke ses inte sällan som något som anses kunna lösas 
pragmatiskt genom att informanterna får ett informationsdokument 
och genom sin namnteckning visar samtycke och förståelse för villko-
ren och sitt deltagande i studien. Men när det gäller samtycke finns det 
alltid etiska frågor närvarande som jag som forskare inte kan friställa 
mig ifrån genom forskningsdeltagarnas underskrifter. Hur kan jag som 
forskare exempelvis veta att lärarna verkligen har förstått vad deras 
samtycke innebär, inte bara här och nu utan även längre fram i forsk-
ningsprocessen? Exempelvis valde både lärare och kursdeltagare vid 
vissa tillfällen att berätta saker och ting för mig i egenskap av deras vän 
utan att tänka på att jag också befann mig på skolan i rollen som fors-
kare. Jag har sett det som mitt etiska ansvar att påminna både lärare 
och kursdeltagare om min roll genom att exempelvis fråga: ”Är det okej 
för dig att jag antecknar det du precis berättade för mig?”  

Samtal och intervjuer som började avslappnat och uppsluppet 
kunde senare ställa mig inför en situation där jag märkte att exempelvis 
lärarens röst och blick blev tveksam och gav uttryck för sårbarhet. 
Dessa situationer var svårnavigerade. Dels för att denna typ av kropps-
liga uttryck med outtalade innebörder uppmanade mig att i stunden ge 
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respons, dels med tanke på att jag som forskare bör respektera lärarnas 
integritet och hitta en balans mellan den och kravet på att samtalet och 
intervjun ska vara så omfattande och utredande som möjligt (Kvale, 
2001). Jag ville inte tvinga mig till lärarnas erfarenheter och upplevel-
ser i känsliga frågor men samtidigt kunde jag ibland ana att de hade 
betydelse för kunskapandet kring avhandlingens fokus. Här var dock 
öppenheten och respekten som präglade våra relationer av betydelse. 
Jag sökte att lyssna och navigera i samtalen och intervjuerna på ett sätt 
som Engelsrud (2005) beskriver som innebär att lärarnas sårbarhet 
varken fokuserades eller fördjupades från min sida utan fick vara en del 
av samtalet. I efterhand beslutade jag dock att vissa berättelser var allt-
för privata eller utelämnande för att kunna tas med i texten. Även om 
de var intressanta, värdefulla och hade kunnat tjänat ett viktigt syfte i 
relation till mina forskningsfrågor var min slutliga bedömning att avstå 
på grund av etiska skäl och respekt för den enskilda människan.  

Vid de digitala lektioner inhämtade jag samtycke genom att på-
minna gruppen om min närvaro och att jag spelade in lektionen för att 
därefter föra fältanteckningar. Kursdeltagarna fick då möjlighet att av-
böja sin medverkan. Detta skedde dock inte vid något tillfälle. När det 
gäller att inhämta samtycke i Facebook-grupperna valde jag att an-
vända mig av tillvägagångssätt som används i tidigare studier (se ex-
empelvis Bergviken m.fl., 2018) som innebär att forskaren informerar 
om sin närvaro via ett ”fastnålat” inlägg i Facebook-gruppen.  

Eftersom folkhögskolevärlden dels är ”liten” med sina drygt 150 
skolor, dels dessa skolor skiljer sig från varandra, är det stor chans att 
de som är verksamma i den skulle kunna identifiera både skolan och 
lärarna. Därför har det varit viktigt för mig att värna om deras integritet 
genom att skapa fiktiva namn för både lärarna och kursdeltagarna. 
Även om flera av lärarna och kursdeltagarna var välvilligt inställda till 
att finnas med i texten med sina riktiga namn och därigenom äga sina 
namn och berättelser har jag valt att använda fiktiva namn i texten ef-
tersom det slutligen är jag som konstruerar berättelsen och är ansvarig 
för den. Det kommer att vara möjligt för dem att känna igen sig själva i 
texten men mitt mål har varit att det inte ska vara möjligt för en utom-
stående att kunna identifiera dem. Namn på kurser, samlingar, aktivite-
ter och dokument har bytts ut för att inte göra det möjligt att identifiera 
skolan utifrån dessa. Citat från skolans skriftliga dokument har jag om-
arbetat för att försvåra identifikation av skolan. Även miljöbeskrivning-
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ar av skolan är till viss del fiktiva. Jag har blandat flera olika folkhög-
skolors miljöer för att behålla en trovärdig beskrivning av folkhögsko-
lemiljön. 

Kvalitet 
En studies kvalitet innefattar noggranna etiska överväganden (se ovan) 
samt hur giltiga respektive pålitliga resultaten är (validitetskriteriet och 
reliabilitetskriteriet). Mina beskrivningar av metod och genomförande i 
detta kapitel samt reflektioner kring detsamma i diskussionskapitlet 
kan ses som en strävan efter att uppvisa transparens och öppenhet. I de 
empiriska kapitlen som följer har jag sökt att göra rika beskrivningar, 
med citat och utdrag ur fältanteckningar och intervjuer som illustrerar 
dessa. Jag har också strävat efter att göra resultaten överskådliga och 
tydliga, vilket enligt Larsson (2005) är nödvändigt för god kvalitet. Yt-
terligare ett uttryck för god kvalitet är enligt Larsson (2005) att ana-
lysen leder till att verkligenheten beskrivs på ett nytt sätt eller att den 
visar på att något som relaterats till ett fenomen men som tidigare an-
sett obegripligt plötsligt blir rimligt. Jag anser att denna studie på olika 
sätt bidar till att delar av folkhögskollärares verklighet får både ny och 
annan nyans än vad som tidigare presenterats. De resultat som har 
framkommit kan vara värdefulla för att kasta nytt ljus över andra folk-
högskollärares praktik. Utifrån träffar med andra lärare som inte ingår i 
studien men som arbetar som lärare i folkhögskola uppfattar jag inte 
Skogsviks folkhögskola och dess lärare och kursdeltagare som särskilt 
unika – liknande mönster, beskrivningar och situationer återkommer.  

De anspråk som görs i avhandlingen gäller främst det insamlade 
empiriska materialet och det specifika sammanhang som är grunden 
för det. Huruvida avhandlingens resultat kan ha giltighet utanför ramen 
för denna studie är en omtvistad fråga som ofta enligt Larsson (2005) 
bygger på antagandet att generalisering inom kvalitativ forskning ska 
ske på samma sätt som inom kvantitativ forskning som ofta känneteck-
nas av numeriska beräkningar. Larsson (2005) liksom Lincoln och 
Guba (1985) menar att det finns fler sätt att generalisera som bygger på 
kontextlikheter, det vill säga att generalisera till liknande fall i liknande 
sammanhang, vilket benämns som ”case-to-case” eller som överförbar-
het. Enligt Lincoln och Guba (1985) och Larsson (2005) kan ett forsk-
ningsresultat överföras till ett annat sammanhang om det föreligger en 
tillräcklig likhet mellan de olika sammanhangen (Lincoln & Guba, 1985, 
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s. 124). Denna avhandlings resultat kan därmed tänkas ge en viss gene-
raliserbarhet om sammanhanget avgränsas till hantverkskurser på 
folkhögskola. Empirisk förankring beskrivs av Larsson (2005, s. 19) 
som ett validitetskriterium som handlar om samstämmighet mellan 
verklighet och tolkning. Närvaro över tid i fältet bildar då grunden för 
ett validitetsanspråk (Larsson, 2005).  

I en etnografisk tradition läggs stor vikt vid närvaro i det samman-
hang som studeras, det vill säga forskaren anses behöva skapa en för-
trogenhet med sammanhanget för en samstämmighet mellan verklighet 
och tolkning (Davies, 2008; van Manen, 1990). Samtidigt innebär det 
inte att en självklar relation råder mellan tolkning och verklighet ef-
tersom forskaren alltid gör sin egen tolkning. Dessutom bygger det em-
piriska materialet alltid på ett urval av skeenden och händelser. Kvale 
(1996, s. 260) menar att en studie som genomförs med god hantverks-
skicklighet möjliggör hög validitet. Det innebär att forskaren uppnår 
detta genom konkreta metoder för att kontinuerligt kontrollera, ifråga-
sätta och teoretiskt tolka i de olika steg som bildar forskningsprocessen. 
Jag har använt mig av triangulering (Larsson, 2005, s. 21) för att möj-
liggöra ökad tillförlitlighet i betydelsen att mina tolkningar stämmer väl 
överensstämmer med sammanhanget som har studerats. Det innebär 
att olika former av empiriskt material som finns kring samma fenomen 
tillsammans bildar belägg för beskrivningarna. Överfört till denna stu-
die har empiriskt material i form av intervjuer, deltagande observation-
er samt text-dokument gemensamt används och ställs i relation till 
varandra för att möjliggöra nyanserade och välförankrade tolkningar i 
relation till lärarnas praktik. I min strävan efter att förhålla mig kritiskt 
till mina tolkningar och min analys, att jämföra, ifrågasätta och bedöma 
olika tolkningar och relatera dessa till varandra har även diskussioner 
om texten i olika vetenskapliga sammanhang varit till stor hjälp.
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Kapitel 6 

Skogsviks folkhögskola och lärarna 

Jag åker på den lilla asfaltsvägen som slingrar sig från utkanten av ett 
mindre samhälle, genom några skogs- och ängspartier fram till en sjö. 
Där, högt uppe på en höjd mellan sjö och skog ligger Skogsviks folkhög-
skola där jag bedrev fältstudier. På skolområdet finns smala asfalterade 
vägar som likt ett grenverk leder fram till skolans olika byggnaderna. 
Här finns idrottshall, aula, café, matsal, keramikverkstad, textilateljé, 
målarateljé och fotoateljé. I internatbyggnaderna bor och lever flera av 
kursdeltagarna en del av sina liv. Andra kursdeltagare lämnar området 
när skoldagen är slut och återvänder när det är dags för en ny skoldag. 
På våren och sommaren omsluts dessa byggnader av lummiga grönom-
råden. På hösten och vintern, när grenverken har avlövats, är det ett 
avskalat område som gör det möjligt att se lite längre och mer av sjön. 
Flera av lärarna lyfter fram platsen. De beskriver den som viktigt. Dess 
miljön och avskildhet uppfattas bidra till att skapa en lugn och familjär 
stämning som också beskrivs som en anledning till att kursdeltagare 
trivs.  

På skolan finns en varierad kursverksamhet med kortkurser, di-
stanskurser och långa kurser samt en konferensverksamhet året runt. 
Hantverkskurserna har hantverk och bildkonst som ett gemensamt 
tema. De bedrivs i form av grund- och påbyggnadsutbildning och vän-
der sig till en bred målgrupp, allt från de som är nybörjare till de som 
har goda kunskaper och erfarenheter av hantverken, olika åldrar samt 
olika syften med studierna. Grundutbildningarna fokuserar inte i första 
hand på att utbilda kursdeltagarna till att bli yrkesverksamma inom ett 
visst hantverksämne utan syftar snarare till att stimulera och utveckla 
kunskap runt ett visst intresse medan påbyggnadsutbildningarna i 
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större utsträckning tenderar att bestå av kursdeltagare som har ambit-
ionen att bli yrkesverksam inom ämnet eller söka till högre konstnärliga 
utbildningar. De senare kategorierna av kursdeltagare återfinns även i 
grundutbildningarna.  

På skolan finns två olika lärarlag, ett som är kopplat till allmän 
kurs och ett till särskild kurs. Lärarlaget som jag har följt är de som är 
kopplade till särskild kurs och består av de lärare som undervisar på 
hantverkskurserna. Nedan följer ett lärargalleri där lärarna presenteras 
var och en. 

Adam är ny lärare på skolan och börjar närma sig medelåldern. 
Han är utbildad fotograf vid högre utbildning och har arbetat som foto-
graf under ett tiotal år. Nu arbetar han halvtid på skolan och halvtid 
som fotograf. Han har inte arbetat som lärare tidigare men har däremot 
studerat på folkhögskola och är väl bekant med folkhögskolemiljön och 
idégodset som finns på skolan. Hans första morgonsamling på skolan 
vittnar om det – fotografier över platser och människor och deras var-
dagliga livsberättelser. Samtidigt uttrycker han en vilsenhet kring själva 
läraruppdraget. Han vet att det innebär stor frihet men vad och hur ska 
han egentligen göra? Adam lyssnar ofta in, han är inte den som tar för 
sig och syns och hörs utanför klassrummens väggar. Men ofta syns han 
stå och småprata med både kursdeltagare, han säger att han trivs till-
sammans med dem och gillar att lyssna in deras idéer och tankar. I 
lärartjänsten undervisar han på både hantverkskurserna och allmän 
kurs. I en av hantverkskurserna delar han klassföreståndaruppdraget 
tillsammans med Jonna. 

Sia är utbildad bildlärare och har arbetat på grundskolan i flera år. 
På den aktuella folkhögskolan har hon arbetat i femton år. Hon gick på 
folkhögskola i sin ungdom vilket delvis bidrog till att hon sökte sig till 
folkhögskolans värld efter stressiga år med ständig betygssättning. Hon 
undervisar i måleri, kroki och skulpturalt arbete och för att kunna ägna 
sig åt sitt eget måleri och skulpturala arbete arbetar hon deltid. Hon är 
aktiv i konstnärsföreningar och deltar i konstutställningar. Sia är prak-
tiskt, strukturerad, lösningsorienterad och samtidigt flexibel. När förut-
sättningar ändras söker hon snabbt möjligheterna och engagerar sig i 
de skolgemensamma aktiviteterna eftersom hon ser ett stort värde i vad 
hon kallar för ”folkhögskolemässigt” – att göra saker tillsammans utan-
för ateljéns dörrar och materialens närvaro. Hon leder exempelvis cir-
kelträning där kursdeltagare från alla skolans kurser är välkomna. 
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Marcus har varit lärare på skolan under drygt tjugo år. Han är 
autodidakt inom måleri, har varken lärarutbildning eller konstnärlig 
utbildning och berättar att han var ”fullständigt obildad” när han bör-
jade arbeta på skolan. Anledningen till att han fick jobbet som bildlä-
rare var, enligt honom, att det inte fanns fler att välja mellan. Ibland är 
det svårt att veta om ett sådant påstående är helt sant, eftersom Marcus 
kryddar sina berättelser emellanåt. Det händer att Sia korrigerar dessa 
om hon är i närheten: ”Nämen så var det ju inte, nu överdriver du”. Då 
ler han ofta och responderar att hon är ”chef” och har koll. Han åter-
kommer till att hans lärargärning har varit ”en resa från första dagen” 
och att möten med alla människor har lett till att han har lärt känna sig 
själv. Han är en berättare som tar plats, syns och märks med målarfärg 
på sina kläder. Han går ofta runt på skolan med en kopp kaffe i handen 
och pratar gärna med kursdeltagarna om allt möjligt, inte bara konsten, 
utan om livet i en mer allmän bemärkelse. Med sina berättelser och 
erfarenheter från sin brokiga uppväxt och sitt konstnärskap vill han 
”tända en eld” – skapa engagemang och passion. Han utmanar gärna 
både kursdeltagare, lärare och skolledning med sitt sätt att tänka. Han 
är inte rädd för att uttrycka sin åsikt eller för att hamna i konflikt och 
ibland kolliderar hans konstnärliga övertygelse med skolans idéer. Som 
när Marcus hängde upp kursdeltagares konstverk i skolans café med 
syftet att använda rätten att uttrycka sig, utvecklas som person samt att 
lära sig att ”stå för sin konst”. Skolledningen uppfattade den som grovt 
pornografisk och som oacceptabel i skolans gemensamma utrymmen. 
”Trångsynt”, tyckte Marcus. Och det var han öppen och tydlig med. 
Ibland krockar även Sia och Marcus synsätt. Sia styr bort smärre kata-
strofer och hittar ofta en medelväg. Men han är omtyckt av kursdelta-
garna och har goda relationer till många av dem. Hela hans väsen kän-
netecknas av att vara öppen, utforskande och nyfiken. Allt som handlar 
om planering, systematik och närvaro får han ”utslag av” och struntar i.  
Han parkera precis framför ingången till ateljén fast det står – parke-
ring förbjuden. Han gör lite som han vill. Det vet alla.  

Elsa är utbildad keramiker och har arbetat som lärare parallellt 
med sin egen verksamhet under knappt tjugo år. Hon ställer ut och säl-
jer sin egen keramik. Hon har studerat på folkhögskolan och beskriver 
det som en viktig tid som hon är glad och tacksam över. Hon är väl för-
trogen med utbildningsformen, både ur lärar- och deltagarperspektiv. 
Elsa tycker om att göra bruksföremål där form och funktion har lika 
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stor betydelse för den slutliga produkten. Elsa är både varsam och över-
tygande i sin framtoning. Hon är reflexiv och funderar en hel del på vad 
som händer mellan människor och är lyhörd för hur deltagarna föränd-
ras och utvecklas men tvivlar stundom på sin pedagogiska förmåga ef-
tersom hon inte är utbildad lärare. Hon är generös när det gäller att 
bjuda på sin kunskap, sina idéer och på sin tid och stannar ofta kvar i 
verkstaden om kursdeltagare ”behöver” henne där. Hon vänder ut och 
in på sig för att deltagarna ska lära, lyckas och ”växa som människor”. 
För henne är det inte så viktigt att de lyckas med själva godset, det vik-
tigaste är att de lär sig tro på sig själva. Samtidigt är hon redo att ut-
mana de kursdeltagare som vi bli skickliga keramiker och gå vidare till 
konstnärlig utbildning. Deltagarnas vilja med studierna är viktigt. Elsa 
är praktiskt orienterad, nyfiken och inte rädd för att tänka i nya banor. 
Hon vågar ifrågasätta, men beskriver sig samtidigt som lite ”för snäll”. 

Jonna är utbildad lärare och har även en högre konstnärlig ut-
bildning. Hon kallar sig konsthantverkare och har arbetat på skolan i 
under knappt tjugo års tid. För henne går konsten och hantverket hand 
i hand. Jonna har kombinerat sitt deltidsarbete som lärare på skolan 
med sitt arbete som professionell keramiker i den egna verkstaden. 
Jonna har en passion för form och ofta är sökandet efter ett speciellt 
uttryck viktigast i hennes skapande. Hon är medlem i olika konshant-
verkarföreningar och deltar i utställningar. Hon har själv gått på skolan 
och återvände sedan som lärare. Jonna är öppen, inlyssnande, lugn och 
metodisk. Hon beskriver sig själv, ”tillskillnad från Elsa”, som lite fyr-
kantig och eftertänksam och ”inte så spontan som Elsa”. Jonna och Elsa 
jobbar i ett nära samarbete och speglar sig ofta i varandra. De delar upp 
arbetsuppgifterna emellan sig utifrån intresse och personligheter och 
ser sina olikheter som styrkor. Jonna tar hand om de teoretiska delarna 
som exempelvis teori om kemiska egenskaperna vid blandning av gla-
syr. Det tycker Elsa är bra eftersom hon ”kör lite på känn” – testar sig 
fram. Jonna menar att hon behöver tid att fundera men att det inte be-
höver betyda att hon är illvilligt inställd till nya förslag. Hennes sinne 
för struktur, ordning liksom vilja att förstå olika människors perspektiv 
och uppfattningar gör henne till en balanserad arbetslagsledare. 

Bodil kallar sig textilkonstnär och är medlem i olika konstföre-
ningar. Hon ställer ut och har arbetat med offentlig utsmyckning. Hon 
är utbildad konstnär och lärare och arbetar deltid på skolan för att sam-
tidigt kunna ägna sig åt sitt eget konstnärskap. Hon har jobbat längst 
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på skolan av lärarna i arbetslaget och tycker att mycket har förändrats 
under åren. Bland annat beskriver hon att deltagargruppen är en annan 
än förr, nu går fler textilutbildning för att må bra och läka som männi-
skor, inte främst för att utveckla en yrkesskicklighet. Det har även för-
ändrat hennes läraruppdrag på skolan, det är mer individfokuserat. Det 
har både sina för- och nackdelar enligt Bodil. Hon återkommer ofta till 
att hon saknar var hon benämner som ”folkhögskolemässigt” – det ge-
mensamma. Hon syftar exempelvis på gemensamma aktiviteter som 
enligt henne bygger på solidaritet med andra människor. Dagens kurs-
deltagare beskriver hon som mer fokuserade på sig och sitt och mindre 
intresserade av det gemensamma. Bodil är inte den som hörs och syns i 
de gemensamma samlingarna utan tillbringar den mesta av tiden i tex-
tilateljén.  

Jackie kallar sig fotokonstnär och berättar att hon har arbetat 
”framför kameran” som modell men sedan en tid tillbaka arbetar hon 
”bakom kameran”, som lärare på skolan. Hon är utbildad fotograf och 
har gott renommé genom sitt arbete som assistent till flera kända foto-
grafer. Jackie är inte utbildad lärare men har läst högskolekurser i flera 
olika ämnen såsom bildbehandling, psykologi, filosofi, konstvetenskap 
och filosofi som hon beskriver att hon har glädje av i sitt lärararbete. På 
skolan undervisar hon framför allt i foto men även konstvetenskap och 
bildbehandling. Hon är nyfiken och öppen för deltagarnas viljor och 
önskningar samtidigt som hon har tydliga gränser för sitt lärarskap. 
Ibland ger hon uttryck för att det ”gemensamma”, det ”folkhögskole-
mässiga” blir lite för mycket. När förslaget kommer att lärarna ska baka 
chokladbollar till en av de gemensamma aktiviteterna sätter Jackie 
stopp och påminner om att hon är lärare på skolan och att de borde 
beställa fika från köket. I början av terminerna vill hon gärna dra i gång 
med lektioner i sitt ämne medan flera av de andra lärarna vill ägna sig 
åt gemensamma aktiviteter. Jackie sätter dock inte käppar i hjulet utan, 
det mesta är förhandlingsbart från hennes sida. Jackie är den som ofta 
initierar samtal om det där balanserandet mellan att ”växa som männi-
ska” och ”utveckla konstnärligt kunnande” i kursverksamheten.  

Josefine tycker om att jobba med formgivning och textiltryck. Se-
dan barnsben experimenterat med olika handarbetstekniker. Samtidigt 
som arbetet i materialet är roligt och spännande upplever hon det även 
som avkopplande, som att exempelvis sätta sig vid en vävstol och låta 
händerna arbeta. I lärararbetet är hon strukturerad och uppskattar 
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ordning och reda. Hon vill ha struktur på lärarmötena och tycker därför 
att det är rörigt när vi inte håller oss till en punkt utan hoppar mellan 
dem. Hon sköter det administrativa arbetet noggrant men önskar mer 
tydlighet kring exempelvis kursdeltagares frånvaro.  Josefine har tidi-
gare gått på skolan, i samma kurs som hon nu undervisar i. Hon är ut-
bildad lärare och har arbetat som lärare i en annan utbildningsform 
innan hon började som kursdeltagare på folkhögskolan. Hon är, liksom 
Sia, Elsa och Jonna väl bekant med folkhögskola som utbildningsform 
från sin egen studietid som hon uppskattade mycket. Samtidigt funde-
rar hon på om verkligen passar in som lärare på den här skolan och om 
hon verkligen är ”folkhögskolemässig” som lärare. Hon tvivlar på hen-
nes egen övertygelse om lärarrollen stämmer överens med den bilden 
av folkhögskollärarrollen som hennes kollega Bodil framställer som 
folkhögskolemässigt. Hon uppfattar det som att det inte är tillåtet att 
ställa krav på deltagarna som att gå och hämta en kursdeltagare som 
inte är på plats och säga att: ”nu är det lektion och nu ska du vara på 
plats”. Hon menar att det är hennes etniska bakgrund som gör att hon 
är mer bestämd och har en annan syn än de andra lärarna i gruppen. 
Hon saknar struktur i studierna. Hon menar att skapandet handlar om 
att vara noga och tillägna sig en förståelse för materialet och processen 
– inte bara härma. Hon menar att det är först när en kursdeltagare för-
står vad hen gör som hen kan lära andra. På skolan finns enligt henne 
en alltförstor tro på att deltagarna kan lära av varandra. Hon menar att 
hon erfor det under sin egen studietid. Då uppmanades hon fråga en 
kurskamrat men när hon gjorde det visade det sig att kurskamraten 
inte hade förstått utan i stället ”gissade lite” hur ett moment skulle gå 
till. Josefine ger uttryck för att struktur blir en motsägelse till vad hen-
nes kollegor definierar som ”folkhögskolemässigt”. 

Med början i nästa kapitel presenteras studiens forskningsresultat. 
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Kapitel 7 

Möten 

En varm sensommardag i augusti 2019 – läsårets första dag – samlades 
lärare och kursdeltagare på Skogsviks folkhögskola i aulan för en ge-
mensam skolstart. Under denna samling lyftes vikten av att möta och 
lära av varandra fram. Jag slogs av att jag återigen, i en folkhögskola, 
träffar på idén om möten mellan människor som centrala. I folkhögsko-
lans berättelse om sig själv lyfts dialog och mellanmänskliga möten som 
några vanliga kännetecken för skolformens pedagogik. 

I det här kapitlet kommer jag beskriva den palett av olika möten 
mellan lärare och kursdeltagare, som framträtt för mig under mitt fält-
arbete. Jag gör inga anspråk på att redogöra för alla möten som kan ske 
på en folkhögskola, utan ämnar visa att möten kan vara av många olika 
slag. Samtidigt synliggör exemplen i detta kapitel att det också finns 
återkommande gemensamma drag. Möten, här, ska förstås som skeen-
den där lärare och kursdeltagare befinner sig i samspel med varandra i 
den vardagliga pedagogiska praktiken. De exempel på möten som följer 
i texten presenteras i form av olika kategorier, som syftar till att visa på 
några väsentliga kännetecknande drag för möten mellan folkhögskolans 
kursdeltagare och lärare. 

Vaskande möten  
Några av de tidigaste möten mellan lärare och kursdeltagare som jag 
fick ta del av hade en tydligt sökande eller vaskande karaktär. Likt när 
man vaskar fram guldkorn ur sand och sly, bjuder lärarna in kursdelta-
garna till en sorts vaskande möte för att få fram kursens innehåll. 
Dessa vaskande möten sker på olika sätt beroende på kurs och vilka 
lärare som är involverade. I en av de grundläggande keramikkurserna 
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utgår exempelvis samtalen från ett planeringsförslag som lärarna har 
utformat medan samtalen i en av fortsättningskurserna helt utgår från 
kursdeltagarnas idéer. I kursen i måleri spånar gruppen till en början 
tillsammans med läraren och därefter väver läraren in vad hon uppfat-
tar som nödvändigt innehåll in i kursen. Oavsett vilket lägger lärarna 
mycket tid och energi på dessa vaskande möten. 

Det är läsårets tredje dag och det märks att många av oss fortfa-
rande är nya för varandra när vi sätter oss vid borden och sof-
forna i målarateljén. Småpratet innan lektionsstarten är lite tre-
vande – ”hade du målat innan eller hur var det nu?”, ”har du 
kunnat sova i ditt nya rum på internatet eller?”, ”du bodde en 
bit bort från skolan, eller”. Läraren Sia hälsar ”god morgon” 
samtidigt som hon ber John och August, som sitter bakom den 
ena soffan, att komma fram så att hon kan se dem. Sia berättar 
att hon vill veta vad kursdeltagarna har för önskemål när det 
gäller kursens innehåll. Hon berättar att det finns vissa saker 
som hon tycker att de ska kunna efter avslutad kurs och att hon 
kommer att lägga in dessa moment. Men hon påpekar att kurs-
deltagarna nu har stora möjligheter att tillsammans forma in-
nehållet. Hon berättar att det finns möjligheter att bjuda in en 
så kallad gästlärare, om det skulle vara så att kursdeltagarna ger 
förslag som hon och kollegan Marcus inte kan möta upp med 
sina kunskaper.  

- Så ska vi gå varvet runt eller vill ni bara spontant säga och så 
kan man flika in? undrar Sia. 

- Vi går varvet runt, föreslår Stina som gick kursen även förra 
året. 

[…] 

Lilly börjar.  

- Jag tycker absolut att vi ska bjuda in Bengt Bengtsson som 
var gästlärare förra året.  

Sia nickar och berättar samtidigt för de nya kursdeltagarna i 
gruppen:  

- Han är en experimentell oljemålare och han var uppskattad 
sist han var med i kursen. Han är ju väldigt impulsiv, och 
menar att det bara är att göra, och inte fastna i tanken. 

- Så vill jag att Lars Larsson kommer hit också, fortsätter Lilly.  
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- Mm, säger Sia. Jag vill gärna att han kommer två dagar i rad, 
det blev lite kort förra gången. Håller du med? 

- Verkligen, svarar Lilly.  

- Någon mer tanke? undrar Sia och håller sin blick kvar på 
Lilly.  

Lilly har inget mer att tillägga och då går turen till Jim.  

- Jag vet inte, jag jobbar ju så mycket med egna projekt, men 
jag hänger gärna på det jag kan, säger Jim som har gått må-
lerikursen flera år i rad och jobbar mycket på egen hand.  

Turen går över till Stina. 

- Jag vill också gärna att någon oljemålare kommer och så vill 
jag åka till grafikverkstaden igen. Det var så himla intres-
sant. Och så vill jag få uppgifter om landskapsmålning, säger 
hon.  

- Det har jag faktiskt också tänkt, säger Sia.  

- Så vill jag gärna jobba med blyerts och ansikten, fortsätter 
Stina.  

- Aha, säger Sia. Det var en lärare som sökte tjänsten som 
bildlärare här på skolan. Han ska faktiskt komma tillbaka 
och vara gästlärare ett par dagar. Då ska vi göra stilleben och 
realism. Klassiskt stilleben med personlig touch kallar jag 
den uppgiften. Det kanske kan passa då? 

- Så vill jag lära mig lager på lager teknik, fortsätter Stina.  

- Bengt Bengtsson kan ju det, påpekar Sia.  

- Ja, och sen nåt tema, säger Stina.  

- Temamåleri ja…det hade vi ju någon gång, vi röstade fram 
ett tema och så fick alla måla efter det, säger Sia.  

- Sen vill jag jobba med palettkniv, fortsätter Stina. 

- Ja, det gjorde vi förra året i samband med landskapsmål-
ning, säger Sia.  

- Sen skulle jag vilja göra ansikten och skulptur, fortsätter 
Stina.  

- Jaha, säger Sia. Skulptur gjorde vi förra året men då gjorde 
vi det tillsammans med kursdeltagarna i keramiken. Om vi 
inte kan få in alla era önskemål i vår gemensamma planering 
så kan ni tänka på att ni har projektperioden på slutet av 
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läsåret. Så om vi inte kan göra allt i grupp, tillsammans, så 
kan ni göra vissa saker på den egna projekttiden, säger Sia.  

- Och abstrakt måleri också, det vill jag göra, säger Stina. 

- Ja, vi var ju hos Stevie. Ni som har gått här innan, hur kän-
ner ni med det? Om vi skulle åka till hans ateljé igen? Eller 
andra utflykter? Det kan vi göra, vi kan göra besök på olika 
stället, men det tar ju också från lektionstiden.  

De flesta säger att de vill göra utflykter och besök, ingen prote-
sterar. Nils som avböjde att komma med förslag inledningsvis 
verkar nu ha blivit lite mer varm i kläderna. Utan att det egent-
ligen är hans tur utbrister han:  

- Jag vill göra surrealistiskt måleri!  

- Ja, det har vi gjort [tidigare] och det tyckte många var roligt, 
säger Sia. Då fick ni dra två ord och så skulle ni sätta sam-
man dem i en bild. Kommer ni ihåg det, ni som har gått in-
nan? undrar Sia.  

Några av kursdeltagarna nickar. Wester, som är en av dem som 
tidigare har varit med på den övningen tar fram sin mobil. 

- Den här målningen gjorde jag i den övningen förra året, sä-
ger han.  

- Får se, säger någon av kursdeltagarna kring bordet.  

Westers mobil skickas runt så att alla kursdeltagare runt bordet 
får se hans målning. Flera av kursdeltagarna är eniga om att det 
verkar vara en rolig uppgift, samtidigt som några av de som gått 
innan önskar en ny uppgift inom samma tema. Sia menar att det 
inte är några problem, hon har flera idéer och de enas om att hon 
ska ta fram några stycken som de kan välja bland. Rundan forts-
ätter. Alla som vill kommer med förslag. Även i slutet av rundan 
när många förslag har lagts fram är Sia noga med att låta alla 
kursdeltagare få möjlighet att komma med idéer. Sia tackar för 
de inspel och idéer som har delats och läser upp allt som har 
sagts av kursdeltagarna runt bordet. Hon berättar för gruppen 
att nästa steg är att hon ska göra en terminsplanering utifrån för-
slagen.  

(Fältanteckning) 

Sia vaskar tålmodigt fram intressen, önskemål och behov som finns i 
gruppen. En kursdeltagare i taget erbjuds möjlighet att uttrycka tankar 
och önskemål i relation till kursernas innehåll, vilket ger Sia både en 
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uppfattning om vilka intressen som finns i gruppen och hur dessa för-
håller sig till de olika förslag som kommer fram. Hon får även en bild av 
de kursdeltagare som finns i gruppen. Hon kalibrerar de individuella 
inspelen till gruppen som helhet och till de idéer hon själv bär på om vad 
hon anser vara viktig kunskap. Samtidigt finns det rimligtvis också trad-
itioner kring kursens utformning, dels genom vad som gjorts tidigare i 
kursen, dels vilka kursdeltagarna har varit tidigare år samt vad Sia har 
för kunskaper och erfarenheter. 

Lärarna som jag har följt i min studie har sina idéer om kursens 
möjliga utformning och innebörd, men är samtidigt måna om att ut-
forma kursernas innehåll och iscensättande tillsammans med kursdel-
tagarna. När jag befinner mig på skolan noterar jag att lärarnas inbju-
dan till inflytande, aktivitet och delaktighet i kursernas utformning i 
första hand inte tycks handla om att tillfredsställa en demokratisk rät-
tighet, inkludering eller dylika frågor. Snarare rör det sig från lärarnas 
perspektiv om en riktadhet mot – eller en nyfikenhet för – kursdelta-
garnas livsvärldar. Genom vaskande söker lärarna att möta och se 
kursdeltagarna som människor. Kursens innehåll och iscensättning ses 
som avhängande av vem deltagarna är – vilka önskemål och behov de 
har. 

För samtliga lärare framträder dessa möten som självklara, dels 
genom att vikten av att ta reda på kursdeltagarnas önskemål och behov 
framhålls i lärarnas planeringsmöten dels genom att lärarna avsätter 
tid för att samtala med kursdeltagarna om detta. Med andra ord, att 
kurserna ska utformas tillsammans med kursdeltagarna tas förgivet av 
lärarna. Denna föreställning kom tydligt till uttryck under ett av lärar-
nas planeringsmöten där de kom att spåna fritt om en eventuell tema-
vecka. Planeringsmötet slutade dock med att lärarnas idéer inför den 
eventuella temaveckan lades på is.  

Bra idéer, men vi får vänta, säger Jonna under mötet. Vi 
vet ju inte vilka kursdeltagare vi får och de kanske inte alls 
vill ha någon temavecka. (Jonna) 

Jonna ger här uttryck för lärarnas gemensamma förgivettaganden – det 
är först i möten med kursdeltagarna som undervisningsidéer kan om-
vandlas till en planering. Här handlar undervisning om att fånga upp 
kursdeltagarna där de befinner sig snarare än var en kursplan säger att 
de borde vara. Lärarna bär med sig idéer om kursernas syfte och möj-
ligt innehåll utifrån vad som är känt för dem – tidigare erfarenheter 
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från undervisning och som konstnärer och hantverksutbildare. Trots 
rika erfarenheter anser de att de inte kan förlita sig på planeringar och 
erfarenheter från tidigare år eftersom kursdeltagarna inte är desamma. 
Dessa vaskande möten fyller därmed en didaktisk funktion för lärarna. 

Kursdeltagarna själva delar dock inte nödvändigtvis denna upp-
fattning. Många av kursdeltagarna förväntar sig ett färdigt schema och 
uppfattar planering som en uppgift för läraren. Denna syn bottnar i 
kursdeltagares tidigare erfarenheter om vad studier är och vilken roll 
läraren har haft där. Kursdeltagaren Åsa som tidigare studerat på en 
gymnasial estetisk utbildning berättar om sin erfarenhet.  

Jag väntade på att de [lärarna] skulle komma och bedöma. 
Jag tittade mig över axeln flera gånger om dagen, men det 
kom aldrig någon och sa: gör si, gör så. Det tog tid att ställa 
om och det var först efter ett år som jag förstod på riktigt 
att jag var här för att lära sig för min egen skull. (Åsa) 

Att det tar tid för kursdeltagare att ställa om till denna pedagogik är 
något som lärarna förstår och är beredda på. När lärarna planerar för 
läsårets inledande aktiviteter ägnar de samtidigt stor vikt vid att söka 
vägar för att bemöta kursdeltagare de ännu inte känner. I detta ställer 
de sina erfarenheter av specifika kursdeltagare som finns på skolan nu, 
i relation till tidigare erfarenheter med andra kursdeltagare som har 
likheter med nuvarande situationer. 

I sina första möten med utbildningen ser en del kursdeltagare inte 
heller sig själva som kapabla till att komma med tankar och idéer kring 
innehållet. Flera av kursdeltagarna ger uttryck för att de helt enkelt 
uppfattar att de saknar förkunskaper och kompetens i ämnet och att de 
är på skolan för att lära sig vad som skulle kunna utgöra innehåll. I och 
med dessa olika förhållningssätt visar det sig inte vara helt enkelt att få 
till vaskande möten. Allt eftersom kursdeltagarna tillägnar sig kun-
skaper och färdigheter under kursens gång ändras dock inte sällan de-
ras viljor och behov av att delta i utformningen av kurser.  

Även om vaskande möten är mest frekventa i början av kurser, för-
svinner de aldrig helt ur skolans vardag. Allt eftersom kursen pågår 
återaktualiserar lärarna frågor om deltagarnas önskemål och behov och 
bjuder in dessa till nya vaskande möten. Dessa möten rymmer möjlig-
heter att gemensamt reda ut vilka kunskaper, erfarenheter, önskningar 
och förväntningar som finns i gruppen just nu. De är också tillfällen då 
lärarna kan lyssna in kursdeltagarna och tillsammans med dem forma 
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ett innehåll som ter sig meningsfullt för både enskilda kursdeltagare 
och gruppen som helhet. Här framträder en pedagogisk hållning som 
präglas av öppenhet och nyfikenhet inför vilka kursdeltagarna är och 
vad de vill med sina studier. Sett ur ett livsvärdsfenomenologiskt per-
spektiv bildar denna pedagogiska hållning förutsättningar för att möta 
kursdeltagarnas livsvärldar. Vaskande möten visar att en kursplanering 
inte kan göras på förhand utan är avhängigt möten med kursdeltagar-
nas livsvärldar – såsom deras erfarenheter, tankar, idéer, önskemål och 
behov.  

Sammanfattningsvis är lärarna här angelägna om att möta kursdel-
tagares livsvärld, eftersom de ser detta som ett viktigt villkor för ut-
formningen av kurserna.  

Tillitsfulla möten 
En helt annan typ av möten som inte sällan uppstår i det vardagliga 
livet på folkhögskolans hantverkskurser är korta, intensiva möten som 
präglas av tillit. Här rör det sig om personliga, djupa, och existentiella 
möten, även om de vid första anblick kan tyckas flyktiga och avgrän-
sade. Dessa tillitsfulla möten uppstår bland annat när lärare och kurs-
deltagare skojar med varandra eller kort delar erfarenhet med varandra 
som har en slags beröringspunkt för dem båda. För en utomstående 
kan de te sig till synes obetydliga, men de grundar sig i starka band som 
byggts upp över tid, som när läraren Marcus och några kursdeltagare 
möts när de korsar ateljén. 

Marcus har inte träffat deltagarna på ett par dagar. Han ser dem 
på håll och stannar till när han möter dem.  

- Hur är livet? frågar han.  

En av kursdeltagarna svarar att det är bra och att de har sett en 
film som de tror att han skulle gilla. De småpratar lite om fil-
mens innehåll och vad de har erfarit som roliga poänger. Mar-
cus lyssnar och säger:  

- Kul, den borde jag se.  

- Gör det, säger en av kursdeltagarna.  

- Ses! ropar Marcus och slänger upp en hand när de precis har 
passerat varandra. 

(Fältanteckning) 
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Även om mötet är över på ett par minuter, är det inte ytligt. Marcus 
visar intresse för kursdeltagarna som personer. Hans fråga ”hur är li-
vet” är en öppen inbjudan som ger kursdeltagarna möjlighet att re-
spondera högt och lågt eller helt avböja. De väljer att stanna upp och 
berätta om filmen som de alla har sett eftersom de tror att det är en film 
som Marcus skulle gilla. Deltagarnas tidigare erfarenheter av och med 
Marcus –relationen de har utvecklat – ligger till grund för valet. I detta 
korta men tillitsfulla möte bekräftas och erkänns både kursdeltagarna 
och läraren. 

Ibland initieras tillitsfulla möten av kursdeltagarna, som till exem-
pel när Sia och Cecilia möts i hantverksbutiken. 

Kursdeltagaren Cecilia kommer in i hantverksbutiken och berät-
tar för Sia att hon funderar på att köpa ett par penslar. De sam-
talar om penslarnas funktionalitet i relation till de idéer som Ce-
cilia har inför sitt nya projekt. Hon funderar, vrider och vänder 
på penslarna och stryker borsten fram och tillbaka över handen. 
I hantverksbutiken finns även andra kursdeltagare som tittar på 
material och gör inköp. Cecilia dröjer sig kvar utan att betala 
trots att hon verkar ha gjort sitt val av penslar. Till slut är det 
bara hon, Sia och jag som är kvar i butiken. Cecilia går då fram 
till Sia för att betala och säger samtidigt:  

- Jag måste bara tacka för lektionen igår. Jag lärde mig så 
mycket om måleri. Jag lärde mig mer på den stunden än vad 
jag har gjort i hela mitt måleriliv. 

- Nämen, oj vad kul! säger Sia. Jag blir alldeles rörd!  

Det blir tyst en stund och rummet fylls av en varsam och sårbar 
stämning. Sedan fortsätter Sia:  

- Ibland kan det kännas som att det blir så spretigt. Många 
[kursdeltagare] är nya och några är gamla. Gruppen spretar 
åt olika håll och det kan vara svårt att få ihop det. Så det är 
kul att du säger så. Hoppas det fortsätter, säger Sia samtidigt 
som hon småskrattar.  

- Nu blir jag också lite rörd, säger Cecilia och torkar en tår.  

[…]  

Under lunchen samma dag vänder sig plötsligt Sia till mig och 
kommenterade händelsen i butiken: 

- Så roligt det var att Cecilia sa så där i butiken!  
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- Jag frågar henne om hon vet vad Cecilias reaktion berodde 
på.  

- Jag vet inte, svarar hon.  

(Fältanteckning) 

Även om Cecilia sökte Sias uppmärksamhet för att dela sin positiva 
upplevelse av undervisningen, planerade hon inte för att det skulle be-
röra Sia. Men när det skedde lät även Cecilia sig beröras. Här ryms både 
sårbarhet, ovisshet och en djup samhörighet under en kort stund. Att 
Sia inte kan svara på varför hon uppskattade utbytet med Cecilia, när 
jag frågar henne senare under dagen, visar på att mötet framträder som 
betydelsefullt men svårt att definiera. Det framträdde som en för-
kroppsligad erfarenhet som Sia inte kunde verbalisera, men var något 
hon kände.  

Här blir levd tid – alltså hur tid erfars som ett nätverk av intent-
ionaliteter (Merleau-Ponty, 2002) – centralt snarare än kronologisk tid. 
I tillitsfulla möten visar sig levd tid i olika riktningar – bakåt, framåt 
och i ett nu. Bakåt, genom erfarenheter som Cecilia och Sia tidigare har 
gjort tillsammans. Framåt, genom det som blir möjligt framöver utifrån 
det som sker mellan dem nu. Den gemensamma, intensiva närvaron 
samlar erfarenheter av att vara levd kropp – från dåtid, nutid och fram-
tid. Att erfarenheterna är rörliga i levd tid (Merleau-Ponty, 2002) inne-
bär att erfarenheten av att ha berört varandra bärs framåt och bidrar till 
hur framtida möten ter sig.  

Sammanfattningsvis innebär dessa tillitsfulla möten att komma 
varandra nära. Det spontana och gemensamma erfarandet i möten mel-
lan livsvärldar får en existentiell betydelse, om så bara för ett ögonblick. 
Närheten som ligger i att bli sedd och erkänd som människa kan ses 
som att beröra. Till grund för dessa tillitsfulla möten ligger en rad 
sammanlänkande skeenden i vilka lärare och kursdeltagare har mötts 
på olika sätt. En kontinuerlig ström av erfarenheter av och med 
varandra under kursens gång skapar starka förbindelser mellan lärare 
och kursdeltagare. Dessa erfarenheter borgar sedan för tillitsfulla mö-
ten. Närheten som erfars i dessa möten beror alltså på tidigare relat-
ionsarbete från både lärare och kursdeltagare – relationer som inte 
sällan skapats genom synliggörande möten. 
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Synliggörande möten 
På folkhögskolan som jag studerat finns en tydlig tilltro bland lärarna 
till att lärande sker när människor erbjuds att möta livsvärldar. Vad 
som kan läras i dessa möten är inte definierat på förhand och läggs inte 
någon värdering i. Det viktiga är att mötas – att få syn på varandra och 
sig själv. Därför uppmanas och uppmuntras kursdeltagare träda fram 
inför varandra på en rad olika sätt. Exempelvis lär sig kursdeltagare att 
i grupp ge uttryck för hur de har tänkt och resonerat under arbetet med 
kursuppgifter och att dela med sig av upplevelser och erfarenheter från 
processen. 

Det är onsdag morgon och dags för gruppen i måleriklassen att 
möta Sia och Marcus. Efter en uppstart och introduktion där 
deltagarna har fått ställa ut sina alster i kluster är det nu dags 
att presentera de för gruppen. 

- Det ska bli spännande att höra hur ni har tänkt och resonerat 
och vad som har hänt i era arbetsprocesser, säger Sia.  

Hon pekar på en av målningarna och frågar:  

- Vem har gjort den? 

- Det är jag, säger Linn.  

Linn är en kursdeltagare som inte gör så mycket väsen av sig, 
hon ber sällan om hjälp och får inte så mycket gjort på dagarna. 
Under arbetsprocessen har Sia frågat henne några gånger om 
det är något som hon funderar över eller vill ha hjälp med men 
Linn har avböjt. Nu, under redovisningen, frågar Sia:  

- Hur tänkte du när du jobbade?  

Linn är tyst. Hon skruvar lite på sig. Hon tittar på Sia och tittar 
sedan på tavlan. Hon ser obekväm ut. Hon drar i ärmarna på 
tröjan och tittar ner i golvet. Sia ställer en ny fråga:  

- Hur växte bilden fram?  

Linn förblir tyst och gör en ryckning med axlarna. Sia väntar en 
stund, medan hon är riktad mot Linn. När Linns respons uteblir 
ger Sia röst åt Linns målning genom att lyfta fram saker ur den 
som exempelvis dess prickar. Hon tittar på Linn och på gruppen 
och säger:  

- Utan prickarna hade det inte hänt så mycket i målningen. 
Det är prickarna som lyfter och gör att det händer något här. 
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Jag tänker att prickarna är viktiga för målningen, säger Sia. 
Vad tänker du om det? 

- Mmm, responderar Linn kort och tittar ner.  

- Tack så länge Linn, säger Sia. 

Så vänder Sia sig till August och säger:  

- Du, August, har ju berättat att det blev en riktigt omvälvande 
process för dig.  

- Ja, det kan man lugnt säga, säger August.  

- Vill du berätta? frågar Sia.  

- Javisst, säger August och fortsätter. Jag är verkligen ovan vid 
att skapa med så här lösa tyglar. Jag har levt mitt liv med 
många regler och ramar för att jag ska fungera med mina di-
agnoser och så. Och här fick jag spränga det och tänka om. 
Och då satte jag på musik och en spellista och följde musiken 
och målade utifrån den och då blev det så här. Det var så 
härligt.  

- Du berättade att du målade i fyra timmar men det kändes 
inte så långt, eller? säger Sia och tittar på August.  

- Jag målade i fyra timmar men det kändes som en halvtimma. 
Och då känner man så här att jag liksom ville tacka. Jag är så 
glad och tacksam till er (lärarna Sia och Marcus) för uppgif-
ten och att det fungerade. Det var en aha-upplevelse. 

Så plötsligt sträcker August fram och ger Sia och Marcus varsitt 
Kinder-ägg som tack. De tackar förvånat. Så fortsätter rundan, 
Sia går laget runt och alla kursdeltagare får chans att berätta om 
sin process och sina erfarenheter av den.  

(Fältanteckning)  

Detta synliggörande möte ger Sia möjlighet att lyfta fram kursdeltagar-
nas arbete – de målningar som de gör och teknikerna och innehåller 
som de arbetar med – men också kursdeltagarnas erfarenheter och 
upplevelser av processen. För Sia hänger synliggörandet av livsvärldar 
ihop med idén om att lära av och med varandra. Klassen går laget runt 
och delar erfarenheter i och av arbetsprocesserna, för att Sia tror på det 
gemensamma delandets potential för lärande – att lära av och med 
varandra. 

Detta undervisningstillfälle, som sker i inledningen av kursen när 
kursdeltagarna inte har lärt känna varandra än, kännetecknas av en viss 
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försiktighet. Sia använder sina tidigare samtal med kursdeltagarna som 
en ingång för att få dem att berätta om sina skapande processer inför 
varandra och för att bjuda in dem till synliggörande möten. Samtidigt 
pressar hon inte kursdeltagare som Linn, som inte är bekväma med att 
dela med sig. Sia är noga med att synliggöra Linns skapande och visa på 
Linns arbete, men det uppstår inget möte med Linns livsvärld här. Vi 
får inte reda på vad Linn tänker om prickarna, huruvida hon håller med 
Sia om att de är viktiga för målningen eller hur hon överhuvudtaget 
upplever Sias frågor. Genom att ge röst åt Linns målning, skapar Sia ett 
slags synliggörande utan ett möte med Linns livsvärld.  

Augusts livsvärld synliggörs desto mer vid redovisningstillfället. 
Hans upplevelse och erfarenhet av arbetsprocessen handlade inte så 
mycket om själva målningen i form av tekniker, färger eller perspektiv 
utan främst om vad som hände med honom i processen. Under arbets-
processen har han överraskat sig själv, vilket också utmanat hans tidi-
gare erfarenheter av sig själv. Han har erfarit att han kan arbeta under 
”lösa tyglar”, vilket han tidigare inte trodde att han kunde. Den levda 
tiden – måla i fyra timmar men det kändes som en halvtimma – visar 
på hur han erfarit arbetsprocessen. Tiden flög i väg när han hängav sig 
åt den skapande processen. 

Längre fram under läsåret blir det vanligare att kursdeltagarna 
själva initierar synliggörande möten och väljer att träda fram inför 
varandra på egen hand, utan att någon lärare inbjuder till det. Så sked-
de en morgon i keramiksalen då kursdeltagaren Berit delade sin besvi-
kelse över att det har uppstått bubblor i glasyren på hennes koppar. 

När Jonna kommer in i keramiksalen är flera av kursdeltagarna 
redan på plats och i full gång med att arbeta. Kursdeltagaren 
Berit söker Jonnas uppmärksamhet. Berit tycks vara kvar i sin 
besvikelse över de bubblor som uppstod i glasyren på några av 
hennes muggar i förra veckan. Nu, efter helgen, lyfter hon detta 
igen med Jonna. Berit berättar att hon har läst om detta på olika 
webbsidor och i böcker och redogör för vilka olika tänkbara an-
ledningar som skulle kunna ligga bakom bubblorna i glasyren. 
Det uppstår ett samtal mellan Berit och Jonna, där de andra 
kursdeltagarna sitter runt bordet och lyssnar. Det är som att Be-
rits besvikelseberättelse fortsätter nu, efter helgen. Hon frågar 
gruppen:  

- Har ni sett hur mina koppar blev? 
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Det visar sig att några har gjort det men inte alla. Berit går och 
hämtar kopparna och visar dem för kursdeltagarna runt bordet. 
Kopparna skickas runt från den ena kursdeltagaren till den 
andra. De funderar fram och tillbaka vad som kan vara eventu-
ella anledningar till de uppkomna bubblorna. De sätter upp te-
ser som sedan diskuteras, bedöms som rimliga eller förkastas. 
Jonna – som är lärare i kursen och en erfaren konstnär – har en 
teori som hon delgav förra veckan – att godsen hade stått för 
nära varandra i ugnen. I det pågående samtalet håller Jonna 
kvar vid sin teori. 

- Det blir som en egen atmosfär mellan godsen när de står för 
nära varandra, förklarar hon. 

Berit förkastar detta direkt. 

- De stod inte för nära varandra i ugnen, säger hon bestämt.  

Samtalet slutar med att Jonna säger: 

- Ja, det är ett mysterium, det är så många olika parametrar 
som kan påverka resultatet. 

Så lämnar vi abrupt diskussionen om anledningen till de upp-
komna bubblorna i Berits koppar. Jonna kastar oss direkt in i 
nästa moment genom att säga:  

- Vad är det jag håller på med undrar ni kanske? 

Hon har stått och knådat en lerklump under tiden som diskuss-
ionen om Berits koppar har pågått. Avbrottet blir så abrupt så jag 
tittar upp på Berit för att få syn på hennes reaktion, men det ver-
kar inte som det är något som hon är så brydd av.  

(Fältanteckning) 

När Berit resonerar högt och redogör för de olika teorier som hon har 
läst om och som hon tror kan ligga bakom resultatet från bränningen av 
kopparna, synliggör hon sin process för alla som är närvarande. Här 
finns ingen förväntan på att Jonna – läraren – ska ha svaren. Tvärtom 
behandlas Jonnas röst och respons som en i mängden. Att Jonna i detta 
läge inte går in och styr kursdeltagarnas resonemang trots sin gedigna 
kunskap visar på hennes tilltro till att deltagarna kan lära av och med 
varandra. I stället för att styra eller erbjuda rätt svar, förhåller sig Jonna 
här som en bland många – som en lärande människa. Hon utgår från att 
hon också har något att lära av de resonemang som förs. Samtidigt från-
säger sig Jonna sig inte ansvaret som lärare i denna situation. Den ab-
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rupta vändningen mot lerklumpen som hon stått och knådat är ett sätt 
att avleda Berit från grubblerier. Berit behöver lära sig att äga sina miss-
tag eftersom det inte finns någon tydlig bruksanvisning för vare sig lyck-
ade keramikprodukter eller konsthantverk. Att äga sina misslyckanden 
och lära av dem framträder för lärarens Jonna som ett viktigt lärande, 
varför hon ger Berit tid och utrymme. Samtidigt vill hon inte uppmuntra 
Berits perfektionism eller låta henne ta över helt – här finns fler livs-
världar än Berits som behöver ges utrymme. Genom att avleda hittar 
Jonna ett sätt att gå vidare utan att behöva bjuda Berit motstånd eller 
bekräfta henne. 

Även om synliggörande möten verkar handla om att lära sig att 
synliggöra sin process och sina erfarenheter för andra, kräver de inte 
alltid någon respons från andra. De behöver inte heller ske inom ramen 
för undervisning eller i kursrummen. Morgonsamlingar har historiskt 
utgjort ett viktigt inslag i folkhögskolans vardag. I linje med denna trad-
ition blir morgonsamlingarna på Skogsviks folkhögskola som jag har 
besökt ett tillfälle där kursdeltagare och lärare samlas för att dela livet 
men även – såsom folkbildningstraditionen bjuder – upplysa varandra.  

Den här fredagsförmiddagen sker den gemensamma samlingen 
i aulan. Läraren Yngve som arbetar på allmän kurs är ansvarig 
för dagens samling. När vi går in i aulan är det lite dämpad be-
lysning och markiserna för de stora fönstren är nedfällda. 
Längst fram på estraden har den vita projektorduken hissats 
ner. Den visar en PowerPoint-slide med texten: ”några funde-
ringar”. Yngve kommer upp på scenen och välkomnar oss. Han 
berättar att han kommer att dela med sig av blandade tankar 
från tre platser som han har besökt. Han berättar att han ofta 
har rest till krigsplatser och att han också har funderat på varför 
han har gjort det.  

- Jag tror att det beror på att jag har varit nyfiken på hur 
människor fungerar när det är som svårast, säger han och 
blir tyst några sekunder. Jag kommer visa er tre bilder, fort-
sätter han sedan. Den första bilden är från Malawi, den 
andra från Bosnien och var den tredje platsen är ifrån får ni 
själva klura ut. Till varje bild kommer en text upp här, på 
den vita duken. Ni kan läsa och fundera på bildens och tex-
tens innehåll, men ni kan också bara lyssna till musiken om 
ni vill. 

Yngve sätter sig vid flygeln och spelar en mjuk och stillsam me-
lodi. Den första bilden från Malawi kommer upp på den vita du-
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ken. Han spelar tre olika musikstycken, en för varje bild av en 
plats som han besökt. Bilden från Bosnien visar en man som 
står i en korsning och pekar ner mot sina fötter. Texten till bil-
den lyder:  

”En man säger: Här i den här korsningen började kriget. Jag 
frågade: Var slutade det [kriget]? Här i mitt hjärta, sa manen 
och pekade mot bröstet.” 

Den sista bilden heter ”kom höst” och är en bild från ett av sko-
lans klassrum. Det mjuka och stillsamma pianospelet tonar ut 
och Yngve vänder upp huvudet mot publiken och säger:  

- Ha en bra dag.  

(Fältanteckning) 

När Yngve delar sina erfarenheter gör han det inte främst i egenskap av 
lärare utan som människa i världen. Yngve bär med sig sin livsvärld – 
sitt jag – in i ett delande av reflektioner och tankar kring en egen erfa-
renhet – resande. Samtidigt är Yngves delande på ett sätt en envägs-
kommunikation utan varken möjlighet till eller förväntan om respons 
från mottagarna – publiken. Publiken vet inte på förhand vad samling-
en kommer att handla om utan bara vem eller vilka som är ansvariga 
för samlingen. Här delas inte sällan erfarenheter av vad det kan inne-
bära att vara människa bland andra människor. Delandet av erfaren-
heter i den här typen av möten handlar om att synliggöra det mänsk-
liga, det som alla lärare och kursdeltagare har gemensamt – att vara 
människor bland andra människor. 

Synliggörande möten handlar således också om att våga dela med 
sig, att våga ta plats på scen både bokstavligen i aulan och bildligt talat 
genom att framträda som människa för andra människor. Genom att 
visa mod och dela med sig av sina livserfarenheter vill lärarna upp-
muntra kursdeltagarna att också dela med sig. Samtidigt är det inte 
rimligt att förvänta sig att kursdeltagarna ska dela med sig av sina erfa-
renheter och framträda som människor bland andra människor om inte 
lärarna själva gör det.  

Med en mängd olika livserfarenheter hos lärare och kursdeltagare, 
bjuder dessa möten således på synliggöranden av eller inblickar in i en 
bredd av livsvärldar. För kursdeltagarna medför detta att de kan känna 
igen sig och bekräftas men också att de kan möta motstånd. 
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Utmanande möten 
Lärarnas öppna, inbjudande inställning ska alltså inte tolkas som att de 
stryker kursdeltagarna medhårs eller aldrig bjuder dem motstånd. Un-
der mina fältstudier bevittnar jag också möten som utmanar. 

En eftermiddag när jag själv står och arbetar med en uppgift 
kommer kursdeltagaren August fram till mig med en bok som 
handlar om manlighet. Boken har fått August att reflektera 
kring erfarenheter från sin högstadietid. August räcker över 
boken till Marcus och börjar sedan berätta om hur han blev 
mobbad under sin skoltid för att han inte var på ett visst sätt – 
att han inte var man på det sättet som den rådande normen om 
manlighet gav uttryck för. När vi lyssnar på August är det inte 
svårt att förstå att den här tiden på många sätt var jobbig för 
honom och att det har präglat honom och hans syn på sig själv.  

- Alla de där åren gjorde något med mig, berättar han.  

Det är delar av en tuff historia som August bjuder in mig och lä-
raren Marcus till på ateljégolvet en vanlig tisdag. Jag upplever 
att det finns något sorgset över samtalet. Ärren från den där ti-
den tycks sitta i August och han verkar reflektera en hel del över 
sina upplevelser. Så säger Marcus: 

- Mobbing har funnits i alla tider. Det som är viktigt är att lära 
sig att bli mobbad, att låta det rinna av sig. Det är ett sätt att 
avväpna mobbarna.  

Jag hajar till och Augusts hastiga blick som vänder sig rakt mot 
Marcus tolkar jag som att han också är förvånad över Marcus 
respons. August blir tyst. Han tittar på Marcus och på mig. Det 
blir tydligt för oss alla att läraren Marcus inte tänker klappa Au-
gust medhårs. Marcus respons var inte oförskämd och han för-
minskar inte August berättelse, men responsen är oväntad och 
låter hård i sammanhanget. Det uppstår en spänd och avvak-
tande stämning men inom kort fortsätter samtalet. August och 
Marcus kommer in på mobbarna. De finner varandra i uppfatt-
ningen om att de som mobbar ofta mår dåligt och att de nog inte 
förstår vidden av sitt handlande. Det slår mig, att samtidigt som 
de delvis pratar förbi varandra, möts de ändå i de kontraster och 
utmaningar som uppstår mellan dem i samtalet.  

(Fältanteckning) 

I det här mötet bjuder August in till sin livsvärld genom att dela sina 
erfarenheter av att var mobbad och sina tankar när han läser boken. 
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Marcus möter upp genom att bjuda motstånd. Han utmanar Augusts 
uppfattning och erfarenhet av vad mobbning är och hur det kan hante-
ras. Augusts tystnad visar att han lyssnar och funderar, snarare än att 
känna sig stött av att möta motstånd från Marcus. I mötet dem emellan 
möts deras livsvärldar och deras delvis olika perspektiv. Därmed utma-
nas förgivettagandet av tolkningar och kursdeltagare kan erfara dissen-
sus och trygghet samtidigt. Igen blir det tydligt att möten framträder 
som väsentliga för lärande.  

Vingklippta möten 
Under mina fältstudier utbröt covid-pandemin som innebar att lärarna 
inte längre kunde undervisa på samma sätt som tidigare. Undervis-
ningen förflyttades omgående från fysiska verkstäder och ateljéer till 
digitala rum. Det förändrade rummet medförde andra villkor för lärar-
nas pedagogiska arbete – i det digitala rummet möttes lärarna av två-
dimensionella bilder på kursdeltagare i halvkroppsformat eller av-
stängda kameror. Lärarna hade inte längre samma möjlighet att känna 
in stämningar, tolka och pröva kursdeltagarnas levda kroppar, vilket 
skapade frustration. 

Jag tycker att det är svårare att veta när det är läge att gå in 
och ge kursdeltagaren konstruktiv kritik. I vanliga fall läser 
jag nog av kroppsspråket mycket och ser reaktionen när jag 
frågar om kursdeltagaren har någon fundering kring det 
pågående arbetet när jag cirkulerar runt i salen. (Sia) 

Sia upplever sig begränsad av övergången till digital undervisning ef-
tersom hon inte kan läsa av kursdeltagarnas kroppsspråk och se deras 
reaktioner. Hon saknar möjlighet att erfara den direkta mening som 
vanligtvis konstitueras i mötet med kursdeltagarna. Det visar sig att 
lärarna inte bara saknar tekniska kunskaper kring de digitala verkty-
gen, utan också erfarenheter av att undervisa online. Det mellankropps-
liga avståndet mellan lärare och kursdeltagare medför den största fru-
strationen för lärarna. 

Jag tänker att det är flera svårigheter. Dels tänker jag 
eh…ja, men för oss att ställa om. Att vi inte kan möta dem i 
vardagen varje dag och se vad de behöver och anpassa oss 
efter hur det är. […]  När man finns runt i kring dem (kurs-
deltagarna), kan man känna av när de jobbar…eh…man ser 
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vad de gör, man ser hur det funkar och man kan se fru-
stration, man kan se glädjen eller man kan se, ja man får 
uppleva liksom hur de har det och vad man kan hjälp dem 
med. … Då tänker jag att det inte är lika lätt att känna av 
det utan vi behöver ju mer feedback, att de själva ser vad de 
behöver och ber om hjälp. (Jonna) 

Det fysiska avstånd och de skärmar som ramar in den digitala under-
visningen medför ett avstånd mellan lärarnas och kursdeltagarnas livs-
världar och deras levda kroppar. För att lärarna ska kunna se, upp-
märksamma och möta kursdeltagarnas behov liksom bedöma och an-
passa handlingar utifrån situationen behöver de kursdeltagarnas re-
spons. Jonna upplever sig vingklippt i det digitala klassrummet, ef-
tersom det här inte uppstår något mellankroppsligt mellanrum. Att se 
och anpassa är något som utifrån Sias och Jonnas perspektiv kan göras 
först i möten som också förutsätter gensvar från kursdeltagarna. 

Dessa vingklippta möten synliggör frustrationen över att inte 
kunna känna och se deltagarnas känslor och därigenom också uppleva 

hur de har det och vad de behöver hjälp med på samma sätt som i det 
fysiska rummet. I vingklippta möten blir kursdeltagarnas explicita gen-
svar nödvändigt. Det blir det enda sättet för lärarna att söka samspel 
och att nå fram till kursdeltagarna. Pandemins förändrade förutsätt-
ningar visade tydligt att lärarnas pedagogik byggde på lyhördhet för 
kursdeltagares livsvärldar och på lärande möten. 

Lärande möten 
Under mina fältstudier blev det tydligt att lärarna ser möten som cen-
trala för lärande – både av hantverk och för att växa som människa. 
Lärande möten kännetecknas av att lärarna ser det som sitt ansvar att 
lyssna in kursdeltagarna och därefter pröva sig fram och anpassa sig till 
behovet som uppstår i mötet, som när kursdeltagaren John efterfrågar 
läraren Sias hantverksexpertis.  

John vill ha skyar i sin målning men har svårt att ”få till dem”. 
Sia tar fram en pensel och doppar den på olika ställen i paletten. 
Hon vänder sig mot John och säger:  

- Så tar du lite färg i penseln.  

Hon torkar av penseln med pappret som hon håller i handen för 
att visa vad hon menar med sin betoning på ordet lite. Hon visar 
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sedan hur hon gnuggar in färgen i målarduken med olika tekni-
ker. Hon väver samman sina handlingar med penseln med dels 
verbala förklaringar dels genom att söka ögonkontakt med 
John.  

- Något sånt, säger hon och tittar upp på John.   

- Ja, svarar John och ler lite grann.  

- Du gnuggar alltså in färgen men bara med lite färg i penseln, 
säger Sia.  

Sia tittar på John som inte säger något mer utan sträcker sig ef-
ter penseln. Då räcker Sia honom penseln och säger:  

- Du kan fortsätta så.  

(Fältanteckning) 

Dessa möten där lärande står i centrum tar kursdeltagarens förkun-
skaper som sin utgångspunkt. När Sia lyssnar på Johns beskrivning och 
illustration av vad han har gjort och vad han vill göra i sin målning iakt-
tar hon även hans förkunskaper och förståelse för målningstekniken. 
För Sia är det inte enbart skapandet av molnen i målningen som är vik-
tigt utan även var John befinner sig i sitt erfarande av det hon gör med 
penseln, färgerna och duken. Hon stämmer av med honom om han är 
med på vad hon gör och hur hon gör det innan hon lämnar honom, så 
att han ska kunna pröva sig fram på egen hand. Johns leende är inte 
enbart ett fysiskt uttryck utan något som blir meningsfullt för Sias 
handlande. Han är med på vad hon menar och därmed kan hon lämna 
honom utan vidare instruktioner och illustrationer.  

Dessa lärande möten synliggör en pedagogisk hållning hos lärarna 
som kretsar kring att anpassa undervisningen till kursdeltagaren och 
göra olika för alla. Olikheter erfars således inte som ett problem utan 
tas snarare för givna. Lärarna påminner varandra på arbetslagsmöten 
om hur de tidigare har blivit överraskade i möten med kursdeltagarna, 
där deras föreställningar om dem inte har visat sig stämma eller har 
utmanats. Därmed befästs den pedagogiska hållningen om att vara öp-
pen och lyhörd för kursdeltagarnas livsvärldar.  

Kursernas vardag präglas naturligtvis till stor del av olika uppgifter 
och arbetsprocesser i de hantverk som ska läras. Samtidigt är det myck-
et annat som tar form i samtalen mellan lärare och kursdeltagare. Det 
levda livet utanför skolan, såsom erfarenheter som inte har med hant-
verket att göra, utgör en stor del i de vardagliga samtalen mellan lärare 
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och kursdeltagare. Att lära ett hantverk handlar således om att bli kun-
nig i hantverket samt utveckla sitt konstnärskap och ett personligt ut-
tryck. I praktiken kan det exempelvis handla om att göra en skulptur av 
sitt eget ansikte i lera, att lära sig bemästra en lerklös på en drejskiva, 
att lära sig måla med palettkniv eller att lära sig att fota i ljuset av den 
gyllene timmen. Flera av lärarna ger uttryck för att de finns där för 
kursdeltagarnas skull, för att dessa ska komma vidare i hantverket. Men 
lika närvarande här är övertygelsen om att lärarna också finns där för 
att kursdeltagarna ska kunna växa som människor.  

Jag tänker ju alltid att det vi gör handlar mycket om att 
lyfta människor, kanske inte bara lära ut ett hantverk eller 
bli duktig på att måla. Utan det är i det här personliga, att 
man får vara någonstans där man kan växa som människa. 
Och det händer ju nästan alltid med alla, att de… när man 
blir bekräftad och man känner att det här var jag ju bra på, 
då mår man ju bättre som människa. […] Sen tror jag att vi 
kunde gjort egentligen vad som helst. (Elsa) 

Lärandet av ett hantverk och växandet som människa är för Elsa en 
sammanvävd process samtidigt som hon lägger tyngdpunkten på att bli 
till som människa. Det handlar om att utvecklas på ett personligt plan 
såsom att upptäcka och lära något om sig själv. Det kan exempelvis 
handla om att utveckla ett bättre självförtroende, mod, nyfikenhet, 
trygghet i gruppen eller i det egna skapandet. Men det handlar också 
om att få möjlighet att förstå sig själv, andra och världen på nya sätt. 
Medan undervisningens innehåll bygger på en överenskommelse mel-
lan lärare och kursdeltagare – på det vaskande mötets utfall – är den 
andra aspekten – växandet som människa – inte givet och framför allt 
inte uttalat.  

Filippa: Det där att växa som människa, vad betyder det 
om du skulle vara lite mer konkret? 

Elsa: (tyst) Mmmm, ja, tro på sig själv, (tyst), ja, det var 
ju…men man kan ju se, ibland kan man ju se det rent kon-
kret på hela kroppshållningen. Jag kommer ihåg en kille 
som vi hade som han gick i en luva, det var en kille och en 
tjej, och han, grottmänniska alltså, och sen så mådde han 
bättre, han blev sedd och så träffade han en tjej här och så 
blev de ett par och så tog han av sig luvan och så det sista 
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sträckte han på sig och det sista gick han i linne (små-
skratt). Det är ju en resa. 

Själva växandet – som att exempelvis få ett bättre självförtroende – går 
enligt Elsa att se i den levda kroppens uttryck såsom en förändrad 
kroppshållning. För Elsa framträder detta som ett uttryck för att växa 
som människa. Hon liknar det vid en resa under vilken lärande möten 
med kurskamrater också framträder som väsentliga.  

Samtidigt tyckts detta syfte – att växa som människa – inte lika 
självklart för kursdeltagarna. Att växa som människa ser inte alla som 
intressant och prioriterat och inte heller något som de förväntar sig. 
Därmed blir lärande möten också sköra. Det kan exempelvis uppstå 
missförstånd, motstånd eller avbrott som gör att kursdeltagare vänder 
bort sina livsvärldar.  

När möten uteblir 
Trots att lärarna söker samspel men kursdeltagarna, kan kursdeltagar-
na undanhålla den egna livsvärlden och avstå möten. Att kursdeltagare 
kan välja att inte svara an på inbjudan till att mötas och samspela, visar 
på en skörhet kopplad till samspelet mellan lärare och kursdeltagare. 
Eftersom lärarna ser möten som eftersträvansvärt och som en nödvän-
dighet för att kunna undervisa, blir de frustrerade när kursdeltagarna 
inte svarar an och de inte kan nå fram till kursdeltagarna. Den anpass-
ning av undervisningen till kursdeltagares livsvärldar som framkommit 
som viktig för lärarna, blir inte möjligt när möten uteblir. Om kursdel-
tagare väljer att vända bort sina livsvärldar faller samspelet. 

Hur kursdeltagare bjuder motstånd kan variera – från att inte 
bjuda till, alltså att inte synliggöra sin livsvärld, till att inte bjuda in 
andra att närma sig den egna livsvärlden och samspela/mötas. 

Sia har försökt att närma sig Ben på olika sätt både i och utanför 
ateljén. Men hennes erfarenhet är att hon inte når fram till ho-
nom. Ben drar sig ofta undan. Han har exempelvis valt att 
hänga upp tygskynken från golv till tak runt sin arbetsplats i 
ateljén. Det innebär att Sia måste ”knacka” genom att dra lite i 
draperiet för att överhuvudtaget komma i närheten av hans 
staffli. Hon ställer frågor som: Hur går det? Är det något du 
funderar på? Ben brukar svara att det går bra och att han inte 
funderar på något. En kväll under en studieresa till Stockholm, 
när Sia och jag var ute och promenerade, berättar hon att hon 
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upplever att Ben är ”lite svår”. Hon förstår inte riktigt hans frå-
gor och hon tror att han egentligen är osäker men att han vill 
framstå som att han kan mer än vad han faktiskt kan.  

- Han har nog lite komplex och vill nog dölja sin okunskap 
med att ställa intelligenta frågor men de blir bara svåra, be-
rättar hon. Han borde jobba mer för att få mer gjort. Han lå-
ter mer driven än vad han är. 

Sia försöker förstå Ben men upplever att det är svårt att få till ett 
samspel med honom. Under vårt samtal berättar hon också att 
hon inte har gett upp än, men samtidigt upplever hon att hon 
saknar idéer om hur hon skulle kunna nå fram till honom. 

(Fältanteckning) 

Sia ser samspelet – mötet – som en förutsättning för att överhuvudta-
get kunna undervisa. När Ben undanhåller sin livsvärld, vet hon inte 
hur Ben tänker eller känner i arbetsprocessen och kan då inte heller 
möta upp och anpassa undervisningen utifrån hans behov och önske-
mål. Trots sin frustration bjuder Sia inte Ben motstånd. Hon bestäm-
mer sig i stället för att backa och låta honom vara för att se om han själv 
söker upp henne. I andra fall kan det vara en hel grupp kursdeltagare 
som inte svarar an på lärarens inbjudan att mötas och samspela. 

En morgon i keramiksalen tar Jonna upp med gruppen, att 
montrarna på entréplan fortfarande visar alster från en raku-
bränning som skedde för ett bra tag sedan.  

- Jag har tänkt på montrarna, säger hon. Det vore ju roligt om 
vi kunde sätta in nya grejer där. Jag ser ju att ugnarna går 
varma. Vad tänker ni?  

Ingen av kursdeltagarna ger någon respons. Det är tyst och 
tveksamt i rummet, lite av en krystad stämning. Två kursdelta-
gare kommer in sent och tar plats – både verbalt och kroppsligt 
genom att hoppa upp och sätta sig på bordet där övriga kursdel-
tagare och Jonna befinner sig. De börjar småprata med 
varandra och tycks inte lägga märket till att lektionen är i gång. 
Jonna upprepar frågan. Denna gång vänder hon sig till de kurs-
deltagarna som precis kom in i rummet, varav en av dem svarar 
direkt:  

- Jamen, det (montrarna) kan ju inte stå tomt i alla fall.  

- Nä, instämmer Jonna.  

Jonna vänder sig till hela gruppen igen och frågar:  
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- Hur vill ni göra?  

Ingen av kursdeltagarna ger respons. Jonna väntar en stund. 
Det är tyst i rummet. Efter en liten stund tar hon till orda igen 
och säger:  

- Jag kan ju bestämma men jag vill att ni ska vara med på tå-
get.  

Återigen blir det tyst.  

- Men jag ger ett förslag då, säger Jonna och tittar ut över 
gruppen.  

Innan hon hinner komma med ett förslag frågar Ella som är en 
plikttrogen och arbetsam kursdeltagare:  

- En monter, vad menar du med en monter? frågar Ella.  

- Ett helt skåp säger Jonna och visar med händerna genom att 
höja båda händerna upp mot taket.  

- Ett helt skåp! Men det har jag inte grejer till nu säger en an-
nan kursdeltagare.  

- Inte jag heller, säger ytterligare någon av kursdeltagarna.  

- Jamen, vi kanske ska montra tillsammans då, säger Jonna. 
Ska vi ta nya saker som poppar upp nu? Ska vi ha två [kurs-
deltagare] som är ansvariga som kan byta sakerna i mont-
rarna? Då får de ta alla saker, inte enbart sina egna.  

Ingen svarar på Jonnas förslag. Det är blir tyst igen.  

- Jag hör inga protesterar i alla fall, säger Jonna och småskrat-
tar.  

- Det blir jättebra, säger en av de kursdeltagarna som var sena 
till lektionen.  

- Ok, då behöver vi bara två namn, säger Jonna. Det är fem 
veckor kvar [på kursen] så vi kan ställa ut två gånger.  

- Men vi behöver väl inte två namn, säger samma kursdelta-
gare. De som har städat klart kan väl ställa ut?  

Det blir tyst igen. Det verkar som gruppen tycker att Jonna är 
lite omständlig – att vem som ska fylla montrarna inte behöver 
styras upp och organiseras. Det tycks också osäkert om de verk-
ligen vill ställa ut tänker jag. Det var ju Jonnas idé från början 
om att fylla på montrarna med nya alster.  
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- Ok, men jag gör ett schema så kan ni ändra i det [om det be-
hövs], säger Jonna.  

Några svarar lite mumlande ja, men ingen ger någon tydlig re-
spons.  

(Fältanteckning) 

Jonna söker efter kursdeltagarnas tankar och idéer kring montrarna 
där de ställer ut sina alster men ingen av dem visar någon vilja att bjuda 
till. De förblir tysta eller slutna. Med en pedagogik som bygger på att 
lyssna in och svara an på kursdeltagarnas behov och önskemål blir det 
svårt att få fäste när möten uteblir. Detta blev mycket tydligt när pan-
demin bröt ut och undervisningen förflyttades till det digitala rummet. 
I den omställningen blev det tydligt vad som är centralt och viktigt i 
dessa lärares pedagogiska praktik – tilltro till mötens lärande potential 
och möten med kursdeltagares livsvärld. I kapitlet Att mötas återkom-
mer jag till detta. 

Sammanfattning och reflektion 
Möten framträder på flera olika vis i hantverkskursernas vardag och 
med olika innebörder. Vaskande möten visar sig ha en didaktisk funkt-
ion genom att de handlar om att utforma kursernas innehåll tillsam-
mans med kursdeltagarna. I dessa möten visar sig möten med kursdel-
tagarnas livsvärld som ett villkor för utformningen av kurserna. Tillits-
fulla möten visar på hur närhet handlar om att bli sedd och erkänd som 
människa och skiljer sig därmed pålitligt från utmanande möten där 
kursdeltagare snarare utmanas i sin förståelse av att vara människa i 
världen. I vingklippta möten synliggörs hur pandemins förändrade för-
utsättningar visade tydligt att lärarnas pedagogik bygger på lyhördhet 
för kursdeltagares livsvärldar och på lärande möten. Lärande möten 
visar att möten är centrala för att både lära ett hantverk och att växa 
som människa och att undervisningen anpassa utifrån kursdeltagare 
förkunskaper och erfarenheter. Att växa som människa ser dock inte 
alla kursdeltagare som intressant och lärande möten också sköra. När 
möten uteblir visar en pedagogik som bygger på att lyssna in och svara 
an på kursdeltagarnas behov och önskemål blir svårt när möten uteblir. 
Tilltron till mötens lärande potential och möten mellan livsvärldar för-
lorar sin kraft när möten uteblir. 
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Kapitel 8 

Rum att mötas i 

I det här kapitlet riktas fokus till de relationella dimensioner som åter-
finns i mötena mellan lärare och kursdeltagare. Genom att betona hur 
mötena är sammanvävda med skolans rumslighet, framträder hur olika 
rum i och utanför skolan involveras och utformas för att bana väg för 
olika typer av relationer beroende på var på folkhögskolan de befinner 
sig. I analysen av hur lärarna bjuder in till möten undersöks hur lärar-
nas och kursdeltagarna förstår och bjuder motstånd mot de aktiviteter 
som rummen bjuder. 

Att lyssna mer än att prata 

Vårsolen skiner in genom caféets stora fönster som vetter 
ut mot sjön. Caféet är färgglatt dekorerat med fåtöljer i li-
megrönt och lila. Några av borden är runda, andra fyrkan-
tiga och de allra flesta har bordsdekorationer i form av va-
ser med någon levande växt eller ljuslykta. I ett av hörnen 
finns en enfärgad soffa och två fåtöljer som ofta är upp-
tagna när det är samlingar i Caféet. På en stor vitmålad 
vägg hänger målade tavlor som kursdeltagare i en av hant-
verkskurserna har gjort. I båda hörnen av samma vägg 
finns två stora högtalare utplacerade och i ena hörnet finns 
ett mixerbord och mickar till ljudanläggningen. Detta an-
vänds varje gång det är fredagssamling i Caféet. I taket 
hänger flaggor från olika länder som är sydda i cirkelfor-
mat textilmaterial. Fikat som serveras klockan tio varje dag 
säljs vid köpmannadisken vars framsida är dekorerad med 
ett färgglatt, mönstrat tyg och på disken finns en prislista 
över produkterna som kan köpas. Det är ett magiskt klock-
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slag, från Skogsviks alla håll väller det in kursdeltagare och 
lärare i caféet. Varje dag, varje vecka under hela läsåret. En 
bit ifrån står kaffemaskinen där det går att välja kaffe, 
thévatten eller varm choklad. På andra sidan av kaffema-
skinen finns det möjlighet hämta vatten eller kolsyrat vat-
ten. I caféet är det nästan aldrig tomt men det är heller ald-
rig så välfyllt som vid förmiddagsfikat och under fredags-
samlingarna.  

(Fältanteckning) 

Skogsviks café är beläget några meter innanför huvudentrén och är en 
uttalad mötesplats där kursdeltagare och lärare från hela skolan förvän-
tas mötas. Det är ett rum för fika och småprat och varje dag klockan tio 
serveras förmiddagsfika. Samtidigt är det ett rum för andra skolgemen-
samma aktiviteter såsom ”fredagssamlingen”. Men det händer även att 
caféet blir till utställningslokal där kursdeltagare ställer ut sina alster 
under läsårets gång. Detta innebär att caféet är ett rum där kursdelta-
gare från olika kurser med olika bakgrund, ålder, inriktningar och syf-
ten med sina studier kontinuerligt möts. 

Nu är det fika! Kursdeltagaren Olle ropar ut över keramiksalen. 
När han passerar kurskamraterna Lena och Amanda knackar han dem 
på axlarna och säger att det är dags att släppa leran och gå och fika. 
Lena tittar upp och ler medan Amanda nickar till gensvar. Läraren 
Jonna säger skämtsamt att det är tur att de har Olle som håller koll på 
dem och påminner om fikat. Evy, en av kursdeltagarna tittar upp och 
vänder sig till Olle och frågar om det verkligen kan vara så att klockan 
redan är tio. Jajamän, klockan är tio, svarar Olle.  

Utifrån livsvärldsteorin är caféets runda bord, soffgrupp med fåtöl-
jer, scenen med sin ljudanläggning och köpmannadisken med uppdukat 
fikat inte enbart ting. Tingen tillsammans med rummet, aktiviteten och 
stämningen bär mening och tillskrivs mening genom de människor som 
befinner sig där. Tingen verkar på så sätt tillsammans med rummets 
användning vilket beskrivs påkalla eller ”ropar på” kursdeltagarnas och 
lärarnas uppmärksamhet (Merleau-Ponty, 2002). Med andra ord, 
rummets utformning och aktivitet klockan tio riktar lärarna och kurs-
deltagarna att sitta ner vid borden för att fika och samtala. Hade caféet i 
stället varit en tom och öppen yta hade rummet inte på samma sätt rik-
tat deltagarnas och lärarnas uppmärksamhet till att just mötas. Även 
om caféet i första hand omtalas som ett café är det inte fikat i sig – ett 
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näringsintag eller en njutning – som är syftet med att samlas i caféet. 
Om det vore det skulle kursdeltagarna och lärarna kunna köpa sitt fika 
och därefter återgå till sina respektive klassrum, ateljéer eller verkstä-
der och lärarna skulle kunna dra sig tillbaka till sina kontor eller lärar-
rummet för att ta rast. Men i fältanteckningarna framgår det tydligt att 
förmiddagsfikat i caféet har ett annat syfte – att just inbjuda till möten. 
Lärarna sitter ofta tillsammans med kursdeltagarna och samtalen i 
caféet skiljer sig från samtalen i ateljéerna och verkstäderna.   

Vi (kursdeltagare i keramikkursen) slår som vanligt ner oss 
med våra thé- och kaffemuggar vid ett av de runda borden 
mitt i caféet. Det är slående att lärarna alltid sätter sig till-
sammans med kursdeltagarna och att samtalen i caféet 
rymmer personliga erfarenheter och händelser som inte 
har något med ämnesstudierna att göra. Det var ju bara två 
minuter sen vi släppte de arbetsprocesser vi var mitt uppe 
i, men inget av det tycks följa med upp till caféet. Idag pra-
tas det om allt möjligt som tillhör vardagen och livet. Som 
vad vi har gjort i helgen, om smarta telefoners nya funkt-
ioner, om goda matrecept, om barn som inte kommer upp 
på morgonen eller om husdjurs olika egenheter. Det slår 
mig att lärarna och kursdeltagarna återigen möttes i flera 
gemensamma erfarenheter utanför själva ämnesstudierna.  

(Fältanteckning) 

Runt caféborden finns inte samma distraktion som i verkstäderna och 
ateljéerna där själva hantverket är det som är i fokus. I caféet blir en 
annan typ av samtal möjliga som inte sällan blir personliga. De handlar 
ofta om livet utanför skolan snarare än själva hantverksutbildningen. 
Vardagligheter såsom vad som har hänt under helgen, barns och hus-
djurs olika egenheter eller tips på goda maträtter och bakverk är exem-
pel på vad samtalen rymmer. Läraren Elsa tillsammans med övriga lä-
rare berättar att fikat är en viktig stund för att lära känna varandra 

och få alla att mötas. Tidigt under min fältperiod slogs jag av att lärar-
na ofta poängterade vikten av detta uttryck: lära känna varandra. Jag 
funderade ofta på varför det var så viktigt för dem. När jag frågade dem 
tycktes det handla om att socialiseras in i gemenskapen på skolan. Men, 
vad var egentligen poängen med det? Bit för bit upptäckte jag att det 
rymdes en djupare innebörd i detta men, som vid första anblicken 
skulle kunna tolkas enbart som ett starkt intresse för socialisering och 
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ett erkännande av deltagarna i syfte att skapa trygghet. Men det visade 
sig snarare handla om ett uttryck för att skapa förutsättningar för mö-
ten. Goda och trygga relationer uppfattades som värdefulla men, det 
främsta syftet med att lära känna varandra handlade för dessa lärare 
om att möjliggöra lärande genom att möta varandras livsvärldar. Po-
ängen med att mötas utifrån lärarnas perspektiv visar sig vara att göra 
det möjligt för deltagarna att inte enbart träda fram som ett vad, det vill 
säga vad de kan eller vad de är utan även vem de är och vem de kan 
tänkas bli som människor.  

Det märks tydligt att förmiddagsfikat i caféet är en viktig stund för 
lärarna men, även för kursdeltagarna, då de allra flesta kommer dit. 
Lärarna sitter alltid tillsammans med kursdeltagarna och deltar i sam-
talen där erfarenheter, egenheter, intressen, utmaningar, kunskaper, 
tankar, idéer och upplevelser delas. En morgon kom ett av samtalen att 
handla om nya funktioner i Iphones. Läraren Elsa berättar att hon inte 
är så bra på att hänga med på uppdateringar och funktioner i sin 
Iphone. En av kursdeltagarna erbjuder då sin hjälp och visar Elsa hur 
funktionen som hon var osäker på fungerar. Samtalet fortsätter. Kurs-
deltagaren Evy sitter tyst men tycks lyssna till vad som sägs. När hon 
suttit tyst en längre stund vänder sig läraren Elsa till henne och frågar: 
Evy, använder du också de här nya funktionerna i Iphone? Evy svarar 
att hon inte gör det och att hon inte är så intresserad av funktionerna. 
Hon använder den mest för att sms:a och ringa.  

I samtalet visar läraren Elsa intresse och riktar sin uppmärksamhet 
mot vad kursdeltagarna säger, gör och inte gör. Hon lyssnar mer än hon 
pratar och intar en tillbakadragen roll. Den innebär dock inte att hon är 
passiv utan genom aktivt iakttagande och en inlyssnande hållning visar 
hon en riktadhet i möten med kursdeltagarna. Det är viktigt, enligt 
Elsa, att kursdeltagarna blir sedda och få chans att komma till tals. 
Själva finessen i detta möte är att hon – samtidigt som hon träder till-
baka och låter kursdeltagarna få talutrymme – presenterar sig själv 
genom sin delaktighet som intresserad och med attityden att hon själv 
har något att lära. Detta möte innebär på så sätt ett slags maktskifte där 
den asymmetriska relationen som finns mellan lärare och kursdeltagare 
ruckas, förändras och monteras ner, åtminstone för ett ögonblick. Sam-
tidigt innebär läraren Elsas tillbakadragna roll att hon behåller sin roll 
som lärare genom en strävan att kursdeltagare runt bordet blir sedda 
och får chans att komma till tals. Hennes fråga till kursdeltagaren Evy 
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är ett uttryck för det. Läraren Elsa berättar att hennes vilja att få Evy att 
delta handlar främst om två saker. Dels att se och bekräfta Evy – att 
hon är sedd som människa – dels att signalera hon har något att bidra 
med i samtalet. Med andra ord att, Evy delar sin erfarenhet uppfattar 
läraren Elsa som ett viktigt bidrag. Det framträder inte enbart av bety-
delse för Evy utan också av betydelse för kurskamraternas att få höra 
Evys erfarenhet. Evys närvaro i betydelsen vem hon är som människa 
och därigenom vad hon kan bidra med i mötet ter sig viktigt. 

Mötet vid cafébordet är ett exempel på en pedagogisk hållning 
som utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv kan förstås handla om 
att synliggöra livsvärldar och möjliggöra för flera livsvärldar att mötas. 
Lyhördhet och en syn på sig själv som ett lärande subjekt ger uttryck 
för en sådan pedagogisk hållning. Vid en första anblick kan mötet runt 
cafébordet framträda som ett samtal som handlar om att lärare och 
kursdeltagare lär känna varandra i en allmän mening och därmed 
främst ett uttryck för socialisering. Utifrån ett livsvärldsteoretiskt per-
spektiv kan möten förstås som både sociala och pedagogiska – genom 
att mötas blir det också möjligt att lära. Elsas erfarenhet av rummet 
som en viktig plats att lära känna varandra kan utifrån ett livsvärlds-
teoretiskt perspektiv förstås som uttryck för en lyhördhet inför kurs-
deltagares livsvärldar. På så sätt kan hon fånga något om vilka delta-
garna är, vad de vill och vad de inte vill.  

Att lära genom exempel  
Vi ska nu träda in i caféet ännu en gång, men denna gång är det fre-
dagssamling som är en skolgemensam samling där skolans kursdelta-
gare och lärare möts. När läraren Jackie introducerade nya kursdelta-
gare vid terminsstarten beskrev hon att fredagssamlingen handlar om 
att ”dela med sig av någonting” och att det ”handla om vad som helst”. 
Den eller de som ansvarar för fredagsamlingen är fria att välja innehåll 
och form för samlingen. Även om ansvaret har fördelats på klasser, en-
skilda kursdeltagare och lärare i en terminsplanering presenteras 
följaktligen innehållet först när samlingen sker. Den fria utformningen 
tillsammans med den regionala världens heterogenitet såsom bredd av 
kurser, syften med studier, åldrar och bakgrunder bildar därmed en 
plural mötesplats det vill säga människors olika erfarenheter, upplevel-
ser och kunskaper kommer till uttryck på varierande sätt. Genom olika 
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människors framträdelser i rummet synliggörs en mångfald av perspek-
tiv på livet och världen. 

Vi ska nu möta läraren Tobias som har valt att dela med sig en bit 
av sin livshistoria och som därmed öppnar upp och bjuder in till sin 
egen livsvärld. Han liksom flera av lärarna på skolan har uttryckt att det 
är med en viss anspänning som de genomför fredagssamlingen. Caféets 
utformning skiljer sig delvis från den vid förmiddagsfikat genom att det 
nu finns en scen, med belysning och mickstativ som utifrån Merleau-
Pontys (2002) teori kan beskrivas ”ropa på” lärarnas och kursdeltagar-
nas uppmärksamhet.  

Tobias går fram till mikrofonen och hälsar alla välkomna till 
fredagssamlingen. Han säger att alla människor bär på en berät-
telse, ”det egna livets berättelse”. Han berättar att han ofta pra-
tar inför folk dels i sitt läraruppdrag, dels i sitt ledaruppdrag i 
idrottsvärlden men att han nästan aldrig är nervös i de sam-
manhangen. Men nu, när han står där framme på scenen i 
caféet, är han det.  

- Jag är så nervös så att jag håller på att skita på mig, säger 
han. Det här kan bli flopp eller succé, jag vet inte vilket men, 
oavsett kanske det innebär att ni kommer komma ihåg det 
hela livet.  

Så berättar han att han kommer att berätta om sitt liv i musikal-
variant genom att spela musik och sjunga på egen hand. Han vill 
att alla ska känna sig fria att sjunga med eller dansa om vi ”får 
feeling”. Han börjar att spela en låt och berättar om var han 
växte upp och om sin familj. Skämtsamt berättar han om hur 
hans syster som ”nog ville älska honom men inte kunde” störde 
sig på honom en del och spelar en låt på temat kärlek. Han fort-
sätter sin berättelse om att han var helt besatt av melodifestiva-
len när han växte upp, och hur han tillsammans med sin syster 
spelade in den på VHS och satt och kollade på avsnitten efteråt. 
De lärde sig alla låtar utantill och visste precis i vilken ordning 
de kom. Han tar mikrofonen från stativet och sjunger Vitryss-
lands bidrag någon gång från 80-talet. Stämningen i rummet är 
uppsluppen och kursdeltagare och lärare i Caféet klappar och ler 
när Tobias släpper loss och intar scenen som en musikalartist. 
Han berättare vidare om sitt stora intresse för idrott och om sin 
karriär som spelare och numera som tränare. Han berättar att 
han, som junior, tränade ofta och att han inom idrotten fick lära 
sig att tro på sig själv och att man kan klara av mer än man tror. 
Så spelar han låten ”We are the champions”.  



 Rum att mötas i 

131 

En del av deltagarna småskrattar och sätter upp sina händer 
i luften och drar dem fram och tillbaka som om de höll upp en 
tändare i luften. Han fortsätter sin berättelse om att han under 
sin gymnasietid såg på sig själv som cool, odödlig och festprisse 
samtidigt som han inte riktigt visste vem han var eller ville 
vara. Musiken han spelar hör ihop med de berättelser som han 
berättar. Så berättar han om två händelser som har förändrat 
hans liv: när han blev ”drabbad av Guds kärlek” och när han 
”blev pappa”. Han understryker vikten av kärlek och att inte 
enbart leva för dig själv. Han berättar att han lärt sig att livet 
inte handlar så mycket om att lyckas genom sin egen prestation 
utan att lycka snarare handlar om gemenskap och att ”vi behö-
ver varandra med våra olikheter”.  

Publiken som har hängt med under framträdandet genom 
att klappa i händerna ibland, småskratta ibland och gunga med 
i musiken ibland ger Tobias en stor och lång applåd. Flera lä-
rare går fram till honom efteråt och tackar honom för en rolig 
och bra fredagssamling. Läraren Marcus går fram och lägger en 
hand på sin kollegas kind, tittar honom rakt in i ögonen för ett 
par sekunder och sedan kramar han om honom rejält och säger 
”tack ska du ha, jävligt bra alltså”. När fredagssamlingen är slut 
reser vi oss upp och går mot ateljén. I backen upp går vi, Mar-
cus, Lillemor och jag, och småpratar om fredagssamlingen. Lil-
lemor är imponerad av Tobias sångröst. Marcus kommenterar 
att fredagssamlingen var ”så fucking bra”. Jag säger till Marcus 
att det kändes som att hans budskap hörde ihop med vad han 
sa till oss på morgonen.  

- Ja, precis, svarar han och slår mig lite bekräftande på axeln. 
Det är det som det handlar om att våga, spränga sin kom-
fortzone och tänka nytt.  

(Fältanteckning) 

Även om läraren Tobias är van vid att prata inför människor på en scen 
så innebär fredagssamlingens fria utformning att han hamnar i en an-
nan roll än i sin lärarroll som han är trygg med. Fredagssamlingens 
innehåll – att dela med sig något – framträder som en situation som 
skiljer sig från lärarrollen och därmed utmanar honom att göra något 
som han annars inte gör. Att dela en del av sin livsberättelse innebär 
inte enbart en utmaning för Tobias själv, utan innehållet i sig utmanar 
även åhörarna att gå utanför sina komfortzoner. Uppmaningen att vara 
öppna för nya lärdomar, se på sig själva som en del av något större 
samt att tro på att vi som människor behöver varandra är uttryck för 
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det. På så sätt ger läraren Tobias uttryck för en uppmuntran som är 
ständigt återkommande i den regionala världen – att våga pröva och 
våga utmana sig själv för att lära och bli till som människa. När läraren 
Marcus går fram och kramar om Tobias efteråt och säger: ”jävligt bra 
alltså” bekräftar han läraren Tobias i modet att våga utmana sig själv. 
Därmed gestaltar läraren Tobias sig själv som exempel att lära av. Med 
andra ord, han utsätter sig själv för samma sak som kursdeltagarna 
utsätts för. Han lever som han och den regionala världen lär genom att 
han vågar utmana sig själv. Fredagssamlingen bidrar till att Tobias 
kommer ur sin givna och förväntade roll som i sin tur möjliggör andra 
möten med kursdeltagarna än de som sker i de vanliga klassrummen. 
Här framträder snarare människan Tobias än läraren Tobias.  

I de vanliga klassrummen med fokus på ämnet som studeras för-
väntas lärarna ha vissa kunskaper och färdigheter som de också för-
väntas undervisa deltagarna i. I fredagssamlingen, genom att iscensät-
tas i caféet med en särskild inramning, finns dock inte samma förvänt-
ningar vilket, i sin tur möjliggör för Tobias att inta en annan roll. Fre-
dagssamlingen ska inte främst förstås som ett uttryck för socialisering 
eller som ett trevligt och roligt inslag i skolvardagen i största allmän-
het. Med hjälp av rummets utformning, möblering och aktivitetens 
innehåll är det arrangerat för att bjuda in till att möta nya perspektiv, 
bli sedda och bekräftad och samtidigt utmanad. Ur ett livvärldsfeno-
menologiskt perspektiv är rummet på så sätt fyllt med mening men 
fylls samtidigt med mening genom de människor som tar plats i rum-
met (Merleau-Ponty). Det som kännetecknar detta möte är möjlighet-
en att fördjupa de relationer som redan existerar, eller etablera andra 
relationer till andra framtida möten med kursdeltagare. 

Spontana möten 
Vi ska nu träda in i caféet där fotokursens kursdeltagare precis har 
öppnat för vernissage. Att vernissagen sker i caféet är därmed inte 
främst en logistisk fråga i meningen att platsen har det utrymme som 
krävs. Caféet har valts och används utifrån att det utgör en plural plats. 
Kursdeltagare från olika kurser, med olika bakgrund, intressen, kun-
skaper och syften med sina studier som uppfattas borga för varierande 
möten. Vernissagen är dels, en inbjudan till alla på skolan att mötas för 
att ta del av utställningen dels en inbjudan till de kursdeltagare som 
ställer ut att träda fram och visa sig både som människor och som 
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konstnärer. Realiseringen av tilltron till möten som en plats för lärande 
blir tydlig här. Av allt som händer där ska vi fokusera på måleriläraren 
Marcus spontana möte med Siri som är kursdeltagare i fotokursen. 
Detta möte och är ett exempel på att bjuda in till och öppna upp för 
möte mellan livsvärldar.  

Fotokursens kursdeltagare har precis avslutat upphängningen 
av sina streetbilder. Kursdeltagare från skolans olika kurser till-
sammans med lärare och personal kommer in i caféet för att 
uppleva fotoutställningen. Kursdeltagare, lärare och annan 
skolpersonal står utspridda i caféet och småpratar med 
varandra vid de olika fotona som kursdeltagarna i fotokursen 
har tagit. Jackie som är fotolärare går runt och ler och gläds 
över att så många kursdeltagare och lärare tar del av utställ-
ningen. När jag och läraren Marcus möter fotoläraren Jackie ut-
brister hon:  

- Så roligt att så många är här! Och visst är de duktiga? Så fina 
bilder!  

Läraren Marcus vänder sig om och ropar högt ut över caféet: 

- Vem har gjort den här? 

- Det är Siri, säger Jackie.  

- Var är hon? Marcus tittar sig omkring. 

- Här! Säger en av kursdeltagarna och pekar på Siri som har 
tagit fotot. 

Läraren Marcus ber Siri komma fram till hennes fotografi där 
han står. Fotot visar en äldre dam som passerar ett skyltfönster. 
Marcus börjar prata med Siri och utbrister: ”vilken härlig bild”. 
”Tycker du” säger Siri lite generat och tittar ner. ”Berätta något 
om den” uppmanar Marcus. Siri berättar att hon har intresserat 
sig för detaljer vilket Marcus har sett. Han uppmärksammar det 
i sitt samtal med Siri genom att utforska fotografiet tillsammans 
med henne. Han kommenterar detaljer och säger att hon verkli-
gen uttrycker något intressant med dem. Siri ler och svarar: ”ja, 
det är roliga saker i bilden, några av detaljerna såg jag först se-
nare, när jag hade framkallat”. ”Bra uppmärksammat” säger 
Marcus och går vidare.  

(Fältanteckning) 

Mötet mellan Marcus och Siri är spontant och utgår från att han har 
berörts av hennes foto. Fotot tillsammans med Marcus uppmaning be-
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rätta något om den (fotot) är utgångspunkten för Marcus inbjudan till 
mötet mellan dem och utgår från en nyfikenhet och ett intresse för hur 
Siri uppfattar och erfar fotot. Läraren Marcus ställer inte en fråga som 
han redan vet svaret på och han är inte heller ute efter att bedöma fotot 
utifrån en given kunskap eller förståelse. Han är snarare nyfiken och 
lyhörd inför Siris berättelse om fotot utifrån hennes erfarenhet. Utifrån 
ett livsvärldsteoretiskt perspektiv kan det förstås som att läraren Marcus 
är intresserad av Siris livsvärld och söker möta den. Siri berättar att 
några av detaljerna i fotot upptäckte hon först efter att hon hade tagit 
det. Hennes ögat har uppenbarligen tränats för detaljer vilket är något 
som ofta framhålls som viktigt i hantverkskurserna. Att bli skicklig 
konstnär och hantverkare uppfattas till stor del handla om att just träna 

sitt seende. När Siri ger uttryck för att hon har lärt sig att se något som 
hon tidigare inte såg bekräftar Marcus det i mötet genom att säga bra 

uppmärksammat. Genom att Siri svarar an på Marcus uppmaning och 
genom att han sedan lyssnar till hennes berättelse och erfarenhet möj-
liggörs mötet mellan livsvärldar. Fotot tillsammans med deras existens 
som intersubjektiva subjekt möjliggör, utifrån livsvärldsteorin, samspe-
let och kommunikationen mellan dem. Marcus nyfikenhet, öppenhet 
och lyhördhet borgar för att Siri kan synliggöra sin livsvärld genom att 
svara an på Marcus inbjudan berätta något om den. Men samtidigt som 
Marcus bjuder in är det en oviss situation. Siri kan genom att avstå att 
svara an helt avstyra mötet, och även om hon svarar an är det ovisst för 
dem båda vad som kommer att ske och ta form i mötet. Marcus har ing-
en aning om vilka erfarenheter Siri har i relation till fotot, och vet inte 
vad han möts av när hon svarar an. Här är läraren inte den som nöd-
vändigtvis styr över eller i mötet genom att exempelvis använda frågor 
med förväntade svar i relation till en given uppgift. Det spontana mötet 
handlar snarare om ett möte mellan livsvärldar utifrån en nyfiken, öp-
pen och lyhörd hållning. 

Att Marcus spontant blev berörd av Siris foto skapar ett oförutsett 
möte dem emellan där hon blir sedd, uppmärksammad och bekräftad i 
sitt konstnärskap samtidigt som hon får chans träda fram som männi-
ska. Mötet mellan Marcus och Siri kan därmed beskrivas som spontant 
och slumpmässigt men samtidigt kan det förstås som ett uttryck för en 
pedagogisk hållning som i större eller mindre omfattning är återkom-
mande hos samtliga lärare på hantverkskurserna: en nyfikenhet, öp-
penhet och lyhördhet till att bjuda in och öppna upp för möten mellan 
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livsvärldar. Marcus spontana fråga ”vem har gjort den här” och den 
efterföljande uppmaningen ”berätta något om den” är exempel på ut-
tryck för en sådan inbjudan.  

Här möts Siri och Marcus, en lärare och en kursdeltagare som van-
ligtvis inte möts på skolan. Det visar att skolan som helhet är en lärande 
miljö där rummets arrangemang och användning inbjuder och möjlig-
gör möten som en plats för lärande. Själva aktiviteten i rummet – ver-
nissage i caféet – iscensätter tilltron till att möten är en plats för lä-
rande. Samtidigt får lärarna sällan insyn i hur många kursdeltagare 
som var på vernissagen eller vilka möten som tog form och vad de ledde 
till. Det var exempelvis väldigt få i rummet som faktiskt erfor vad som 
skedde i mötet mellan Marcus och Siri. Det är inte så att rummet här 
används instrumentellt som att exempelvis bevittna det som sker och 
utifrån det fundera på hur de som lärare kan gå vidare med det som de 
bevittnar. Syftet med vernissagen handlar om att lärarna bäddar för 
möten. Det visar att lärarna värdesätter möten som koncept och att de 
inte behöver vara de som styr över och i möten. Så, trots att lärarna 
som kollektiv sällan får verklig insyn i möten som sker i rummen tycks 
tilltron till att möten sker och att det sker något i möten tillräckligt för 
att de ihärdigt ska fortsätta iscensätta aktiviteter som inbjuder till mö-
ten.  

Studieresan – att upptäcka världen och varandra  
Redan min första vecka på skolan började lärarna spåna på kommande 
läsårs studieresa. Den beskrevs lik, fikat i caféet som en viktig del i stu-
dierna för att byta miljö och lära känna varandra. Samtidigt berättar 
lärarna att det under senare år har varit svårt att få med kursdeltagarna 
på resor. Läraren Jackie berättar att de var beredda att ge upp resan 
eftersom kursdeltagarna inte längre ville åka. Men så förra året när re-
san blev av insåg de hur viktig den är. Läraren Sia understryker att lä-
rarna verkligen blev påminda om hur betydelsefull resan är, inte bara 
för kursdeltagarna utan även för lärarlaget. Dels finns det tid till att 
umgås och uppleva många olika saker. Hon berättar att de upptäcker 
nya sidor av varandra som inte låter sig komma uttryck på samma sätt 
på skolan.  

Lärare och kursdeltagare beslutar att årets studieresa ska gå till 
Stockholm. Studieresan kan beskrivas som ett rum utan väggar som 
bland annat innehöll olika studiebesök och besök på gallerier och mu-
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seum. Ett av studiebesöken gör vi på Nationalmuseum där vi först får 
en gemensam guidning. Därefter uppmanas vi på egen hand gå runt 
och ta del av utställningarna. Poängen här är att vi ska låta oss inspire-
ras av konsten snarare än att besvara eller lösa uppgifter i relation till 
utställningarna. Tyngdpunkten ligger på våra egna upplevelser av ut-
ställningarna och vad det gör med oss. En del kursdeltagare går runt i 
mindre grupper och småpratar kring de upplevelser de gör medan 
andra går ensamma. Lärarna går runt och småpratar med enskilda 
kursdeltagare och kursdeltagare i grupp som de stöter på i lokalerna. 
De ställer öppna frågor såsom – är det något som har varit spännande 
eller har ni upptäckt något särskilt – men vägleder och styr inte utan 
lyssnar in kursdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. Därmed visar 
lärarna en nyfikenhet inför och en följsamhet av kursdeltagarnas erfa-
renheter. De söker kursdeltagarnas livsvärldar och deras agendor sna-
rare än att få kursdeltagarna att upptäcka och lära något som på för-
hand är definierat.   

Samtidigt visar det sig att studieresan som rum inte främst an-
vänds för att kursdeltagarna ska utveckla sitt hantverk, olika tekniker 
eller fördjupa hantverks- och konstkunskaper. I min fältanteckningsbok 
har jag skrivit:  

Jag förvånas över att konsten och möjligheten att fokusera 
på lärande utifrån de platser vi besöker, nästintill blir osyn-
lig. Det är snarare kursdeltagarnas erfarenheter som lärar-
na tycks vara fokuserade på och att de får chans att visa 
andra sidor av sig själva än de som kommer till uttryck i 
skolan. Det verkar som att det handlar om att se på sig själv 
med nya ögon och upptäcka och utforska de erfarenheter 
som görs. 

Upplevelser och erfarenheter av att vara tillsammans hamnar således i 
förgrunden. Även om resan motiveras som ett sätt att inspireras i sitt 
hantverk och lära av utställningar och studiebesök är det lika mycket ett 
erbjudande om att erfara tillsammans i nya sammanhang. 

Under studieresan blir det tydligt att kursdeltagare och lärare gör 
nya erfarenheter av, med och om varandra. Läraren Sia som i skolmil-
jön framstår som pålitlig och robust person visar sig inte vara lita pålit-
lig när det kommer till att visa vägen till de olika studiebesöken på 
grund av sitt dåliga lokalsinne. I stället överlämnar hon den uppgiften 
till en av kursdeltagarna som behärskar det. Under resan framkommer 
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det att kursdeltagaren My är expert på utbudet av secondhandbutiker i 
Stockholm vilket leder till att hon guidar runt ett gäng kurskamrater 
och lärare som är intresserade av att besöka dessa. I mina samtal med 
lärarna under resans gång beskrivs den som ett sätt att utmana kursdel-
tagare att till kliva ur de roller som de är fast vid i skolan eller sitt pri-
vatliv för att upptäcka sig själv och andra på nya sätt.  

Ett par av lärarna har gjort reklam för en jazzklubb som de inbju-
der kursdeltagarna att följa med till under en av kvällarna på studiere-
san till Stockholm. Det blir ett litet gäng av kursdeltagare och lärare 
som beger sig mot jazzklubben. Väl framme är det en avslappnad och 
uppsluppen stämning. Samtalen som tar form under kvällen handlar 
inte om måleri, foto, keramik, konst eller de gemensamma utställning-
arna som vi besökte under dagen. De handlar snarare om det vardag-
liga livet och livet i stort – ett delande av livsberättelser och livserfa-
renheter såsom exempelvis sammanhanget en växte upp i, livsval och 
framtidsplaner. En av de äldre kursdeltagarna berättar öppenhjärtigt 
om att hon blivit kvar för länge på sin arbetsplats och nu när hon har 
vågat göra något annat – studera ett hantverk – funderar hon på om 
hon ska våga säga upp sig. Unga kursdeltagare som ännu inte har valt 
vad de vill ägna sig åt i sitt arbetsliv, pensionärer som precis avslutat 
sitt arbetsliv och kursdeltagare som är mitt i en återhämtning efter 
utmattning möts runt bordet på jazzklubben. I samtalet delar kursdel-
tagarna liksom lärarna erfarenheter från sina liv. De frågar varandra, 
de lyssnar på varandra, de missförstår varandra, de upptäcker att de 
tänker olika, de blir personliga men inte privata. Jag förstår under re-
san att det är den här typen av samtal och händelser som inte direkt 
går att planera för i detalj men som lärarna vill erbjuda och som lärar-
na ser som värdefulla. Det är i dessa samtal som kursdeltagarna ges 
chans att komma ur sina roller och sina egna uppfattningar om sig 
själva såsom exempelvis ”den duktiga”, ”den tysta”, ”pensionären” eller 
den ”utmattade”. I samtalet ges möjlighet att upptäcka och lära känna 
både sig själva och varandra på nya sätt. Samtalet kring bordet är ett 
exempel på vad lärarna ”ser” att studieresan kan möjliggöra men som 
är svårt att levandegöra för kursdeltagarna på förhand. Lärarnas erfa-
renheter från tidigare studieresor innebär att de vet vad som kan 
hända och ske mellan människor under denna typ av resor. Lärarnas 
beskrivningar såsom att det är lärorikt, inspirerande och ger möjlighet 
till nya erfarenheter kan dock framstå som stumt för kursdeltagarna. 
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Men när de väl har erfarit resan kan det bli möjligt för dem att erfara 
dess mening på ett annat sätt.  

Att bjuda motstånd  
Det finns en uttalad förväntan från skolan och lärarna att kursdeltagar-
na ska närvara och ta aktiv del i skolgemensamma samlingar och aktivi-
teter som uppfattas som centrala mötesplatser. Det arrangeras exem-
pelvis friluftsdagar, pepparkakshus-tävlingar och temadagar där alla 
kursdeltagare på skolan förväntas delta. Dessa aktiviteter beskrivs av 
lärarna som en viktig del i utbildningen eftersom det ger möjligheter till 
att växa som människa genom de olika möten och aktiviteter som tar 
form. Men alla kursdeltagare delar inte lärarnas upplevda meningsfull-
het med de gemensamma aktiviteterna som en mötesplats för att växa 
som människa. Flera av kursdeltagarna menar å sin sida att det bara 
tar tid från deras studietid i hantverket och därmed erfars dessa mö-
tesplatser som ett hinder. Kursdeltagare som har tagit tjänstledigt för 
att ägna sig åt ett intresse eller kursdeltagare som vill meritera sig till 
högre utbildning är exempel på kursdeltagare som inte delar lärarnas 
idé om att växa som människa utgör ett syfte i utbildningen. Deras syfte 
med utbildningen är att bli bra på hantverket och därför vill de arbeta i 
verkstäderna och ateljéerna. Att delta i skolgemensamma aktiviteter 
innebär enbart förlorad arbetstid ur deras perspektiv. Samtidigt som 
lärarna är överens om att det inte går att tvinga vuxna människor att 
delta i denna typ av aktiviteter ser de det som sin uppgift att motivera 
och uppmuntra kursdeltagarna att vara med.  

Det faktum att kursdeltagarna bjuder motstånd leder till både fru-
stration och maktlöshet hos lärarna. När läraren Elsa påminner om 
friluftsdagen som en kommande mötesplats blir kursdeltagarnas mot-
stånd tydligt. Hon menar att det är ett bra sätt att lära känna andra 
kursdeltagare på skolan och att det brukar vara trevligt. Hon berättar 
att det finns olika aktiveter att välja på och att dagen avslutas med ge-
mensamt fika och frågar om alla har anmält sig till aktiviteten. Kursdel-
tagaren Magda frågar om de verkligen måste vara med, hon säger att 
hon inte vill vara med på sådana aktiviteter. Läraren Elsa förklarar att 
det brukar vara roligt och trevligt, att det är något som görs på skolan 
och att hon tycker att det är ett bra och nyttigt tillfälle att möta andra på 
skolan. Magda förklarar kort och gott att hon inte tänker komma. Hon 
berättar att hon kommer att vara i verkstaden eftersom hon har jätte-
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mycket att göra och om den kommande bränningen inte blir bra måste 
hon hinna med en till innan helgen. Elsa säger lugnt att hon inte kom-
mer tvinga eller släpa dit Magda men att friluftsdagen är en gemensam 
samling som är en del i utbildningen. Kursdeltagaren Greta som har en 
bit att åka till skolan bryter in och säger att hon inte tänker köra till 
skolan för att gå en promenad och fika. Hon är tydlig med att hon inte 
kommer göra det eftersom hon lika gärna kan promenera hemma. 

Elsa: Ok. Men ni som har varit med tidigare, kan inte ni be-
rätta hur det är på det här dagarna. Det brukar ju vara jät-
tetrevligt.  

Kursdeltagarnas motstånd är tydligt. Kursdeltagaren Greta som har ett 
längre pendlingsavstånd till skolan ser inget värde av friluftsdagen. 
Hon menar att det är meningslöst att köra till skolan för en lång pro-
menad och fika, det kan hon lika gärna göra hemma. För kursdeltaga-
ren Greta är lärandet knutet till hantverket – keramiken, inte till idén 
om att växa som människa tillsammans med andra. Hon tycks uppfatta 
friluftsdagen främst som en utövning av ett rörelsearbete – att prome-
nera. Kursdeltagaren Magda som har tagit tjänstledigt för att studera 
keramik under ett års tid menar att hon inte har tid för gemensamma 
aktiviteter som inte har med keramiken att göra. Hon förstår rent av 
inte syftet med att promenera tillsammans – det är ju en keramikkurs! 
Läraren Elsa däremot ser inte att det är promenerandet i sig som är det 
viktiga utan möten mellan kursdeltagare från olika kurser uppfattas 
som bildande. Där ryms olikheter och lärande enligt henne.  

När kursdeltagarna bjuder läraren Elsa motstånd blir det tydligt att 
kursdeltagarnas förväntningar på vad studier innebär inte överens-
stämmer med Elsas bild. Här blir det en krock mellan deras livsvärldar 
och det blir svårt för Elsa att motivera för deras deltagande. Hon säger 
att hon förstår att de vill jobba i materialet och att det har kommit hit 
för det. Samtidigt ser hon ett stort värde av att kursdeltagarna får möta 
andra kursdeltagare och att de får mötas utanför ateljéerna och verk-
städerna. Hon menar att de mötena blir på ett annat sätt och att de lär 
känna varandra och få se nya sidor av varandra som inte är lika själv-
klara att få syn på i den vardagliga rutinen. Elsa menar att många kurs-
deltagare har ett fokus på resultat och prestationer samt en idé om att 
vara produktiva snarare än att utforska och upptäcka. Samtidigt som 
hon vill att de ska vara nöjda med utbildningen vill hon utmana dem till 
ett annat synsätt men inser att det är svårt.  
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Värdet som Elsa ser i dagar som friluftsdagen bottnar i hennes tidi-
gare erfarenheter av vad den här typen av dagar kan bidra med både för 
kursdeltagare och för lärare. För sin egen del kan upptäckterna av nya 
sidor hos kursdeltagarna som inte så lätt låter sig göras i verkstaden ha 
bäring på framtida pedagogiska skeenden i verkstaden. Med andra ord 
gemensamma erfarenheter i rum utanför verkstäderna såsom frilufts-
dagen möjliggör för lärare och kursdeltagare att framträda för varandra 
och upptäcka varandra på nya sätt. 

Lärarna ger uttryck för att en viktig del i kurserna är att växa som 
människa i möten med andra och annorlundahet, vilket också, för dem, 
är något som de skolgemensamma aktiviteterna syftar till. Under ett av 
lärarmötena framkommer det att samtliga lärare har erfarenheter av att 
kursdeltagare har gett uttryck för att dessa aktiviteter upplevs irrele-
vanta och något som stör det som de egentligen vill hålla på med – 
hantverket. Lärarna diskuterar huruvida de skolgemensamma aktivite-
terna är bra eller dåliga, hur många de ska vara under ett läsår och vad 
de ska innehålla. Läraren Jackie medger att den typen av aktiviteter tar 

från undervisningstiden. Elsa säger att om det blir för många gemen-
samma aktiviteter som gör att kursdeltagarna inte hinner med sitt ar-
bete innebär det att lärarna måste undervisa på sin lediga tid. Elsa på-
pekar också att flera kursdeltagare ofta uteblir från de skolgemen-
samma dagarna med argumentet att de inte hinner med sånt för att de 

[kursdeltagarna] har så mycket de vill göra, de vill jobba med kera-

miken. Jackie håller med: precis, de [kursdeltagarna] vill inte ha extra 

aktiviteter, de är här för att jobba med sitt eget arbete. Jackie menar 
att kursdeltagarna har fokus på sig själva och sin egen hantverksprocess 
och att de vill bestämma om sin utbildning. Hon beskriver dem som lite 

ego, det vill göra sin grej och inte ta hänsyn till någon annan. I kur-
serna uppmanar samtidigt lärarna kursdeltagarna att göra just sin grej 
– utveckla ett personligt uttrycksätt. Jonna förstår kursdeltagarnas 
motstånd utifrån att deltagarunderlaget är annorlunda nu. Hon me-
nar att fler kursdeltagare lider av psykisk ohälsa och att är ett skäl till 
att de inte vill eller anser sig kunna delta i det gemensamma, det kol-

lektiva. Samtidigt påminner Josefine om att kursdeltagarna i de senaste 
utvärderingarna gav uttryck för att de vill göra gemensamma saker med 
andra kurser på skolan. Sia menar att det gemensamma bör hänga 

ihop med studierna på något vis, hon tror att fler kursdeltagare skulle 
komma då. Sia menar att det är bra för folkhögskoleandan. Josefine 
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menar att det handlar om att lära deltagarna att ta ansvar. Trots att 
Elsa tycker att det är viktigt att göra saker tillsammans eftersom det är 

det folkhögskola och håller det ihop oss som skola ifrågasätter hon 
samtidigt aktiviteterna. Hon menar att hon ser flera kursdeltagare 
framför sig som inte kommer att komma. Marcus ser inget problem 
med att kursdeltagare inte kommer. Han menar att de som kommer de 

kommer, vi gör det för dem och de andra får skylla sig själva att de 

missar. Men för Elsa skaver detta. Det visar sig att det som skaver är att 
när flera kursdeltagare väljer att inte dela i gemensamma aktivitetsda-
gar upplever hon det som en brist hos sig själv – då är det som att jag 

och vi inte har jobbat tillräckligt för att få med oss dem och då får vi 

stå där och skämmas. 
Motståndet från kursdeltagarna aktiverar en känsla av otillräck-

lighet hos Elsa medan Jackie snarare uppfattar att det handlar om att 
kursdeltagarna är egoistiska. Det som är gemensamt hos lärarna är att 
de har erfarit motståndet även om de förstår det på olika sätt samt att 
de ser ett värde av de gemensamma aktiviteterna. De funderar över hur 
aktiviteterna kan bli attraktiva för kursdeltagarna och hur de via sche-
matiska lösningar kan locka kursdeltagarna till delaktighet. De funde-
rar exempelvis på att lägga in attraktiva moment i undervisningen som 
handlar om hantverksförmågor samma dag som de gemensamma akti-
viteterna.  

Samtidigt som kursdeltagarna uppfattar och definierar skolgemen-
samma aktiviteter som extra aktiviteter och ointressanta definierar 
lärarna dem som folkhögskolemässiga. Därmed uppfattas de också 
som viktiga för att realisera folkhögskolans uppdrag och undervisning-
ens syfte – skapa plats för kursdeltagare att bli till som människor 
bland andra människors annorlundahet. Aktiviteterna som mötesplat-
ser uppfattas med andra ord bära potential och borga för lärande. Sam-
tidigt ger lärarna uttryck för att de tar tid från undervisningen. Här 
finns en spänning mellan lärarnas syfte med undervisningen och kurs-
deltagarnas förväntningar på undervisning. Det finns en spänning mel-
lan dels lärarnas föreställning om möten som platsen för mänsklig till-
blivelse och möte mellan livsvärldar dels kursdeltagarnas förväntningar 
på undervisning och studier bör vara. Sia menar att denna spänning 
sätter kursdeltagarna i en knepig sits samtidigt som lärarna själva upp-
fattar sig trängda mellan att vara kursdeltagarna till lags – leva upp till 
deras förväntningar – och de egna idealen om möten som platsen för 
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lärande. Denna spänning visar på att möten uppfattas som skört, de vill 
inte tvinga kursdeltagarna att delta eftersom det helt skulle riskera mö-
ten. Det innebär att lärarna måste gå balansgång mellan att bjuda in till 
möten men samtidigt inte tvinga. Den starka tilltron till möten som en 
plats för lärande handlar om att lärarna tänker sig att kursdeltagarna 
kan lära något som de inte visste skulle ingå i utbildningen men som 
har ett viktigt värde för kursdeltagarna trots att de själva inte tycks vär-
dera det i sitt ovetande. Lärarnas envishet att vilja möten och bjuda in 
till det kan ses som ett sätt att utmana kursdeltagarna i sina föreställ-
ningar om vad undervisning och utbildning är och ska vara.  

Sammanfattning och reflektion 
Det blir tydligt att möten mellan lärare och kursdeltagare är centralt i 
folkhögskolans pedagogiska praktik och förståelse av sig själv som en 
mötesplats. Aktiviteter som sker i de rummen utgör meningsbärande 
kulturella uttryck. De rymmer i sina uppfattningar, värderingar, käns-
lor och förväntningar som färgar in skolan som regional värld liksom 
lärarnas och kursdeltagarnas erfarenheter och konstituerande av me-
ning. Den regionala världens rum är fyllda med mening samtidigt som 
de fylls med mening genom de människor och ting som uppehåller sig 
där (Merleau-Ponty, 2002). Mening är därmed inte konstant utan för-
ändras utifrån de ting och människor som befinner sig på en viss plats.  

Möten mellan lärare och kursdeltagare förstås som en samman-
vävd helhet snarare än isolerade och enskilda händelser. Skolans olika 
rum med dess materialitet tillsammans med rummets användning 
kunna påkalla – ”ropar på” – kursdeltagarnas och lärarnas uppmärk-
samhet (Merleau-Ponty, 2002). Caféets med dess möblering innebär att 
det från början bär en mening samtidigt som det fylls med mening ge-
nom de människor som befinner sig där (Merleau-Ponty, 2002). Inter-
aktion och samspel som uppstår mellan lärarna och kursdeltagarna i 
skolans rum existerar i ett ömsesidigt och sammanvävt samspel med 
ting såsom möbler, hantverkverktyg, material, stämning och aktiviteter 
bidrar till lärare och kursdeltagares konstituerande av mening. Det be-
tyder att rummen är långt mer än fysiska platser där lärarna och delta-
garna uppehåller sig. 

I dokumentanalysen som gjordes inför fältarbetet som syftade till 
att bekanta mig med skola som sammanhang framkom det att skolan 
ser sig själv som en sammanlagd inlärningssituation.  
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Erfarenheter som bearbetas och inlemmas med männi-
skans personlighet är kunskap som bestämmer tänkande 
och handlande. Därför fäster folkhögskolan stor betydelse 
till skolmiljön som en sammanlagd inlärningssituation där 
pedagogik och verksamhet fyller syftet att utveckla indivi-
den i alla avseenden. (Dokument från skolan) 

Skolan som en helhet, med dess olika rum och aktiviteter uppfattas 
utgöra en helhet i vilken kursdeltagarna förväntas utvecklas i alla avse-
enden. Lärandet uppfattas med andra ord inte ta slut när kursdeltagare 
och lärare lämnar klassrummen utan är något som uppfattas pågå hela 
tiden och överallt på skolan. Den regionala världens byggnader, rum 
och aktiveter är, utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv stän-
digt involverade i undervisning. Möten är därmed inte enbart knutet till 
undervisning i enskilda klassrum eller vissa ämnen. När lärarna inbju-
der till möten vid caféborden blir det något mer än enbart en plats för 
att fika och socialisera. Det blir ett rum att möta och erfara varandras 
livsvärldar samt träda fram inför varandra som människor, i andra rol-
ler, än som lärare och kursdeltagare. Genom lärarnas riktadhet mot 
kursdeltagarnas livsvärldar – vad de säger, gör och inte gör – och ge-
nom att lyssna mer än de pratar söker de vilka kursdeltagarna är – att 

lära känna dem. Lärarna förstår med andra ord aktiviteterna i de olika 
rummen som möjligheter till möten mellan livsvärldar utifrån andra 
villkor än vad deras roller som lärare och kursdeltagare i hantverkskur-
ser vanligtvis bjuder. Aktiviteterna i rummen möjliggör för lärare och 
kursdeltagare att rucka på de roller som de har inom ramen för att vara 
lärare och kursdeltagare i hantverkskurser. Ruckandet av roller möjlig-
gör i sin tur relationer att vem de är som människor kan framträda.  

Den relationella dimensionen av möten som framträder i de olika 
rumsliga sammanhangen visar nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet som 
en pedagogisk hållning. Denna pedagogiska hållning i riktadhet mot 
kursdeltagares livsvärldar söker vem de är som människor, inte enbart 
vem de är i rollen som kursdeltagare som ska lära ett hantverk. Läraren 
Marcus uppmaning i mötet med Siri att berätta något om fotot ger ut-
tryck denna hållning som en relationell dimensionell i möten som tar 
sig utgångspunkt i kursdeltagarnas livsvärldar snarare än utifrån något 
som läraren på förhand bestämt. Möten möjliggör därmed för lärare att 
fördjupa redan existerande relationer men också etablera andra former 
av relationer.  
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Samtidigt visar det sig tydligt att lärarnas förståelse av aktiviteter-
na i de olika rummen inte bärs av alla kursdeltagare. Kursdeltagarna 
bjuder motstånd genom att välja att inte delta i aktiviteterna. Ur ett 
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv kan det förstås som ett undanhål-
lande av livsvärldar och därmed ett uttryck för att inte vilja mötas på 
det sätt som lärarna bjuder in till. Kursdeltagaren Gretas gensvar att 
aktiviteten under friluftsdagen – promenera och fika – är något som 
hon kan göra hemma visar att förståelsen mötens betydelse och för vad 
aktiviteten möjliggör och skiljer sig åt mellan läraren Elsa och henne. 
Läraren Elsa har däremot erfarit vad promenerandet kan göra med 
kursdeltagare och därmed är det inte promenerandet i sig som ter sig 
som det centrala för läraren Elsa. Men det visar sig svårt för henne att 
synliggöra och motivera för det.  

Betydelsen av aktiviteter i de levda rummen och vad de möjliggör 
visar på en stark tilltro till möten som en plats för lärande i hantverks-
ämnen men sträcker sig även bortom det. Att växa som människa – att 
bli sedd och utmanad att framträda som person bland andra människor 
– ter sig lika centralt för dessa lärare som att lära ett hantverk. Samtidigt 
som lärarna har en stark tilltro till möten visar deras erfarenheter av 
kursdeltagarnas motstånd att möten är sköra. De innebär en balansgång 
för lärarna mellan att så att säga stryka kursdeltagarna mothårs och 
medhårs. De kan inte tvinga kursdeltagarna för då riskeras möten– då 
dyker de inte upp eller väljer att inte ta del – men de kan inte heller en-
bart ge kursdeltagarna vad de efterfrågar – då riskeras växten och folk-
högskolans uppdrag. Öppenhet, nyfikenhet, lyhördhet och ett uppriktigt 
intresse för kursdeltaganas livsvärldar framträder som ett grundläg-
gande förhållningssätt för att både närma sig och bjuda in till att mötas.
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Kapitel 9 

Att mötas 

Detta kapitel uppehåller sig vid avhandlingens frågor som handlar om 
att förstå relationella dimensioner av möten mellan lärare och kursdel-
tagare. Det sker med utgångspunkt i lärande möten som belystes i ka-
pitlet – möten – som handlade om utbildningens syften – att lära ett 
hantverk och att växa som människa – kärnan i kursernas verksamhet. 
Relationella såsom – i relation till någon – innebär med utgångspunkt 
livsvärldsteorin en riktadhet mot någon i möten, i det här fallet kursdel-
tagare på hantverkskurser. Med andra ord handlar relationella dimens-
ioner om hur lärarna förhåller sig till kursdeltagarna. Till skillnad från 
föregående kapitel där vi uppehöll oss vid de rumsliga sammanhangens 
utformning och användning kommer vi nu befinna oss i ateljéerna och 
verkstäderna för att zooma in lärande möten och fördjupa innebörden i 
öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet som tidigare har konstaterats som 
centralt i lärares pedagogiska hållning. På så sätt syftar kapitlet till att 
förstå mötets relationella dimensioner. I kapitlet visar jag kroppens be-
tydelse såsom levd kropp i mötet utifrån undervisningens omställning 
från det fysiska klassrummet och in i det digitala rummet. Jag visar 
detta genom att analysera kaoset och spänningarna till följd av pande-
min som ledde till att undervisningen förflyttades från det fysiska rum-
met till det digitala rummet.  

Livsvärldar som den självklara utgångspunkten 
Lärande möten – att lära ett hantverk och bli till som människa – förut-
sätter vaskande möten – att utgå från kursdeltagarnas livsvärldar i pla-
neringen av kursernas innehåll och iscensättande. Kursdeltagarnas 
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livsvärldar framträder som en självklar utgångspunkt för undervisning-
en men även i undervisningen genom att söka möta kursdeltagarnas 
livsvärldar i undervisningsprocessen. 

Det är fredag eftermiddag. Vi som har haft veckans sista kera-
miklektion sitter i matsalen och äter. Stämningen vid bordet är 
god och vi småpratar om våra olika planer för helgen. Keramik-
lärarna Jonna går mot vårt bord men precis när hon ska sätta 
vid bordet ser hon att deltagarna till helgens distanskurs har an-
länt. De sitter vid ett annat bord i matsalen. Hon reagerar di-
rekt, lyfter upp sin tallrik från bordet. 

- Jag vill inte svika er men jag behöver kolla läget med distan-
sarna inför eftermiddagens kurspass.  

Bordet bubblar av skratt eftersom Jonnas ordval om att svika 
oss upplevdes dramatiskt. Det ligger inte nära tillhands för nå-
gon av oss att identifiera henne som en ”svikare”. Hon ler lite åt 
vår reaktion och går med bestämda steg mot bordet där distans-
deltagarna sitter och äter lunch. Jag slår följe.  

- Hej! Kul att se er! utbrister Jonna när hon kommer fram till 
deras bord.  

Hon låter blicken gå runt från den ena kursdeltagaren till den 
andra. Deltagarna vid bordet skiner upp och hälsar tillbaka.  

- Hur gick resan hit? frågar hon eftersom några av deltagarna 
har åkt i flera timmar för att komma till skolan.  

De säger i mun på varandra att det har gått ”bra”.  

- Så bra, svarar Jonna.  

Jonna frågar vidare om de har fått nycklarna till sina rum som 
de ska sova i under helgkursen. Hon konstaterar att alla prakti-
kaliteter såsom boende, parkering och nycklar till lokalerna har 
fungerat som planerat. Jonna leder in samtalet på frågor som 
handlar om kursdeltagarnas erfarenheter av att arbeta med ke-
ramik liksom våra förväntningar på kursen. När klockan börjar 
närma sig lunchens slut tackar hon för pratstunden och säger 
att de ses nere i keramiksalen om femton minuter. Jonna ler och 
innan hon lämnar bordet försäkrar sig om att alla hittar till ke-
ramiksalen. Alla nickar bekräftande. Hon ser nöjd ut och går 
mot disken för att lämna sin tallrik. Jag springer ifatt Jonna och 
frågar hur det kom sig att hon valde att gå till bordet där helg-
kursens kursdeltagare satt. Hon berättar att hon ville att delta-
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garna skulle känna sig välkomna och att hon ville ”ta dem på 
pulsen”.  

(Fältanteckning) 

Att kolla läget och ta dem på pulsen handlar om att närma sig kursdel-
tagarnas livsvärldar. Läraren Jonna gör det genom att initiera ett sam-
tal där hon närmar sig frågor om vilka kursdeltagarna är och vad de har 
för erfarenheter och kunskaper i keramik samt vilka förväntningar de 
har på kursen. Dessa frågor är centrala för att justera kursens innehåll 
utifrån kursdeltagarnas intressen och tidigare kunskaper. Men det är 
lika viktigt för läraren Jonna att erfara något om vem kursdeltagarna 
kan tänkas vara. Hon får exempelvis en bild av vem som pratar mycket 
och har många idéer, vem som tycks vara lite blyg, vem som tycks ha 
lång erfarenhet av att arbeta med lera, vem som tycks ha lite sämre 
självförtroende, vem tycks som identifierar sig som nybörjare. Det är 
ingen vid bordet som verbalt beskriver sig som blyg eller ha sämre 
självförtroende. Det är snarare något som Jonna erfar genom det sam-
spel som tar form där kursdeltagarnas kroppsliga rörelse och mimik är 
av betydelse genom att bidra med mening i hennes spontana erfarande.  
Detta erfarande bär hon sedan med sig in i verkstaden. Kursplanen är i 
gång och omformas utifrån vilka kursdeltagarna är redan från den 
stunden som Jonna sitter i matsalen. Under kursens gång omformas 
den sedan igen och igen utifrån undervisningsprocessens gång för 
gruppen som helhet men även i relation till enskilda kursdeltagare.  

Lärarna återkommer till att kurserna aldrig blir desamma år efter 
år eftersom kursdeltagarna är unika och olika. Den uppsättning idéer 
och uppgifter som de har använt sig av liksom deras erfarenheter 
måste, enligt lärarna ställas i relation till de kursdeltagare som de har 
framför sig i ett givet nu. Konsekvensen av att möta upp kursdeltagar-
nas livsvärldar – där de befinner sig – snarare än var en given kursplan 
säger att de borde vara innebär i praktiken att lärarna har lika många 
öppna och flexibla ”kursplaner” i gång samtidigt som antalet kursdelta-
gare i kurserna. Dessa ser olika ut beroende på vilka kursdeltagarna är 
och vilken avsikt de har med sina studier – meritering till högre konst-
närlig utbildning, återhämtning och nyorientering i livet eller fördjup-
ning av ett intresse. Men även inom gruppen av kursdeltagare som vill 
meritera sig finns variation eftersom människor är unika. I möten söker 
lärarna finna det unika för att genom möten, tillsammans med kursdel-
tagarna, möjliggöra lärande. För lärarna innebär det att hela tiden vara 
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riktad mot kursdeltagarnas livsvärldar och i möten med dem erfara 
mening. Det leder till att kursplanen utifrån vad som framträder i mö-
ten och i lärprocessen – hur kursdeltagare svarar an – på exempelvis 
uppgifter och skeenden omformas. Möten möjliggör för lärarna att för-
hålla sig till de heterogena kursdeltagargrupperna och deras olika lär-
processer.  

Det visar sig att arbetet med att undervisning både är krävande och 
splittrat. I gruppen som läraren Jonna undervisar finns kursdeltagare 
som inte kan eller vill hålla fokus i undervisningen men också de som 
kan och vill. Det gör att hon upplever sig splittrad. Samtidigt befinner 
hon sig i en spänning mellan anpassning och utmaning i möten. Å ena 
sidan innebär det att anpassa undervisning och bemötande till vilka 
kursdeltagarna är och vilka behov de har i en viss situation. Å andra 
sidan handlar det om att utmana kursdeltagarna att både våga lära 
hantverket och att utvecklas som människa.  

När jag håller på med någon (kursdeltagare), så kommer 
någon annan och frågar eller jag märker kanske att en 
kursdeltagare har tårar i ögonen, som häromdagen. Då 
känner jag att jag måste lyssna in den kursdeltagaren 
också. Men det (den situationen) kanske handlar om något 
helt annat och kursdeltagaren är också någon helt annan. 
(Jonna) 

Att möta upp kursdeltagares olika behov och förmågor och anpassa 
undervisningen till specifika kursdeltagare i specifika situationer leder 
till att Jonna upplever sig splittrad. Att fånga upp – uppmärksamma 
och lyssna in – det som händer i skeenden där kursdeltagare och lärare 
finns tillsammans framstår som både ett krävande och splittrat arbete. 
Det faktum att kursdeltagarna själva till stor del sätter agendan för vad 
de ska ägna sig åt och dessutom i relation till olika syften med studierna 
bidrar till ökad komplexitet i läraruppdraget. Med andra ord att det inte 
finns en given kursplan skriven i sten utan att riktningen för vad som 
ska läras och göras, hur det ska läras och göras, för vilka syften det ska 
läras och göras alltid ligger öppet för förhandling ökar komplexiteten i 
att undervisa. Samtidigt visar lärarna att för att ett lärande ska kunna 
ske krävs det att kursdeltagarna utmanas. Läraren Josefine uttryckte 
det som att det inte går att hålla på med en och samma uppgift en hel 

termin för då utmanas de inte. Att utmana, visar sig handla om att ut-
mana kursdeltagares egna komfortzoner samt deras föreställningar och 



 Att mötas 

149 

förståelse för hantverket, sig själva, andra och omvärlden. På det mer 
personliga planet handlar det om att lära om sig själva och på så sätt 
exempelvis bygga ett bättre självförtroende.  

En öppen, nyfiken och lyhörd hållning 
I föregående kapitlet visade det sig att öppenhet, nyfikenhet och ly-
hördhet framstår som förutsättningar för att kunna närma sig och möta 
kursdeltagarnas livsvärldar. Det finns inte en rutinstrategi om hur det 
går till utan snarare handlar det om en hållning – ett sätt att vara lärare 
på i relation till kursdeltagarna. Läraren Jackie berättar att öppenhet 
och lyhördhet i möten med kursdeltagare handlar om att känna av, att 

pröva sig fram och lyssna till kursdeltagarna. 

Det gäller nog att vara, hur ska jag beskriva det? Att vara 
lyhörd…alltså jag måste känna av ganska så…liksom…man 
känner av egentligen men prövar sig fram. Det är mycket så 
här att testa hur den andra eleven kan ta emot min inform-
ation och vad den har själv. Och vad krävs det av mig? Jo, 
jag lär känna dem, det är vad som krävs så jag måste lik-
som lyssna till dem och samtidigt liksom se vad har vi lik-
som nivån och ja…det är nog det som är och sen att alldeles 
handgripligen när vi tränar och så, så är jag ju, jag ser ju 
vilka som behöver mig mer. (Jackie) 

Läraren Jackie visar på en öppenhet och lyhördhet inför kursdeltagar-
nas livsvärldar som hon delar med övriga lärare även om de framhåller 
det mer eller mindre. I en livsvärldsfenomenologisk förståelse innebär 
det att hela hennes kropp känner av och lyssnar genom att vara levd 
kropp och erfara i levda rum. Kroppsspråk, känslor, stämningar är 
sammanvävt med situationen som hon befinner sig i med kursdeltagar-
na. När hon spontant och omedelbart erfar i sin riktadhet mot kursdel-
tagarnas livsvärldar erfar hon också mening. Det spontana erfarandet, 
även om det inte har genomskådat meningen fullt ut kan ha en möjlig 
fortsättning. Det innebär att läraren Jackie kan pröva sig fram, det vill 
säga pröva hur hennes levda kropps erfarande landar i relation till 
kursdeltagarnas livsvärldar.  

Det är intressant att läraren Jackie berättar att öppenhet och ly-
hördhet kräver att hon lära känna dem. Just dessa ord – lära känna 
varandra – möttes vi av i föregående kapitel med innebörden att fram-
träda som personer inför varandra och därmed nå bortom annars givna 
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roller. Det visar sig handla om att söka ett vem snarare än ett vad med 
hjälp av öppenhet och lyhördhet som möjliggör att möta kursdeltagar-
nas livsvärldar och ett vem. Under ett av lärarmötena där lärarlaget 
arbetar med antagningsarbetet inför kommande läsår framkommer det 
tydligt. Ansökningshandlingarna visar sig uppfattas som stumma av 
lärarna eftersom de beskriver vad en kursdeltagare är medan lärarna är 
mer intresserade av vem en kursdeltagare är och kan bli. De har alla 
erfarenheter av att ha blivit överraskade, det vill säga att ansöknings-
handlingarnas beskrivningar av kursdeltagare inte har stämt överens 
med lärarnas erfarenheter av dem i undervisningen. Marcus påminner 
sina kollegor om detta genom att lyfta fram kursdeltagaren Ruben.  

I hans ansökningshandlingar fanns det en hel bibba med 
papper som berättade om vad han inte kunde och alla hans 
särskilda behov. Papper från BUP, från skolan och säkert 
från någon annanstans. Jag kommer inte ihåg allt ens. Han 
hade haft jättesvårt med skolan. Men här var det ju tvär-
tom – allt funkade. (Marcus) 

Med den här typen av berättelser påminner lärarna varandra om att de 
måste våga anta kursdeltagare trots att ansökningshandlingarna signa-
lerar att kursdeltagarna har alldeles för komplexa svårigheter för att 
kunna delta i kurserna. Läraren Jackie säger att det till och med är svårt 
att få syn på behoven även när de träffar kursdeltagarna på ett besök 
eller i inledningen av ett läsår. Hon hävdar att de måste lära känna dem 
för att ska bli möjligt att få syn på vilka de är. Att möta kursdeltagares 
livsvärldar och erfara ett vem – står med andra ord över dokumentat-
ionen om vad deltagarna är. Detta visar också betydelsen av möten – 
det är i möten det är möjligt att möta just ett vem.  

Att bli sedd som människa – möte mellan livsvärldar 
Även om det är lärarnas erfarenheter av möten och i det här kapitlet 
lärande möten som undersöks ska vi dock vända oss till en av kursdel-
tagarna. Kursdeltagaren Ellys erfarenhet från lärande möten med lä-
rarna fångar vad som i avhandlingens analytiska arbete framträder som 
centralt i lärarnas pedagogiska hållning – att vara riktad mot och möta 
kursdeltagares livsvärldar med intresse för personen bortom rollen som 
kursdeltagare.  
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Kursdeltagaren Elly gör inte så mycket väsen av sig. Hon har ofta 
ett headset på och jobbar intensivt med uppgifterna i keramikkursen 
med syfte att meritera sig till högre studier. Hon beskriver att hon hål-

ler sig undan men att hon samtidigt hittas av lärarna.  

Filippa: Men du sa innan att det känns som att de tror på 
dig, men kan du beskriva hur vet du det?  

Elly: Men, jag vet inte, man får…jag vet inte. Det känns som 
att de ser en. De ser det man gör och man får lite beröm 
och asså, ja. 

Filippa: Har du nåt sånt där ögonblick från undervisningen 
när du har känt dig sedd? 

Elly: Asså för mig… asså… jag tycker om att, jag vet inte… 
hålla mig undan, jag säger inte så mycket och såna grejer. 

Filippa: Nä.  

Elly: Men att, att de bara hittar en, typ.  

Filippa: Nu är jag så där jobbig igen, men vad betyder att 
”de hittar dig”? 

Elly: Ja (skratt) det är bra. Men som sagt, att jag kanske 
inte, jag vet inte, att jag, jag känner mig sedd, jag känner 
mig hittad. Jag känner att ok jag har kanske isolerat mig 
lite här, för mig själv. Mina hörlurar bara. Men att de ändå 
bara kommer fram och pratar och säger grejer och bara vi-
sar intresse i det jag gör och tycker att det blir fint eller bra 
eller såna saker. Det betyder mycket. Just det här om att 
bli sedd. En grej kommer jag ihåg. Det var, ja det kanske 
inte är så stor grej men för mig betydde det mycket i alla 
fall. Men jag hade gjort en vas vid ett tillfälle som jag hade 
handbyggt och sen hade jag visat den för mamma och hon 
tyckte inte att den var så speciellt fin och tyckte att jag 
skulle göra om den (lätt skratt). Hon är rolig. Och sen så 
gjorde jag om den och så blev jag nöjd med resultatet och 
så berättade jag det för Elsa och hon blev så här bara 
”men, har hon inte sett hur mycket du har utvecklats och 
hur mycket potential”, alltså såna där grejer och då kände 
jag att åh, vad fint, eller lite så. Då kände jag mig sedd. 

Ellys erfarenhet av att känna sig sedd och hittad ger uttryck för lärar-
nas närvaro. Samtidigt måste det finnas en vilja hos läraren Elsa att 
välja att vilja se och hitta Elly. Att bli sedd och hittad handlar inte om 
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att själv, som kursdeltagare efterfråga uppmärksamhet. Lärarnas upp-
märksamhet riktas mot henne. Ellys erfarenhet visar också att det finns 
en följsamhet hos läraren Elsa i relation till Ellys lärprocess – hon be-
kräftar att kursdeltagaren Elly har utvecklats och att hon har mycket 

potential. Med andra ord sätter läraren Elsa fokus på vem Elly är och 
kan bli snarare än på produkten – vasen. Undervisning framträder i 
dessa kurser som just en process i vilken lärare är riktade mot möten 
med livsvärldar.  

När kursdeltagarnas livsvärldar blir svåråtkomliga, vare sig kurs-
deltagarna själva väljer att vända bort sina livsvärldar eller att pande-
min försvårar möten – skapar det frustration hos lärarna. Att bli berö-
vad möjligheten till möten för dessa lärare innebär att bli berövad ett 
viktigt verktyg. Mötens centrala plats i den pedagogiska praktiken blev 
särskilt tydligt när pandemin tvingade lärarna att förflytta undervis-
ningen från de fysiska ateljéerna och verkstäderna till det digitala 
rummet. Frustration som uppstod hos lärarna i undervisningens i digi-
tala rum visade dels möten mellan lärare och kursdeltagare som något 
förgivettaget och centralt i den pedagogiska praktiken dels vikten av 
kroppens betydelse i dessa möten.  

Fysiska mötens betydelse  
Läraren Adam berättar att den trygga miljön som han upplever att 
folkhögskolan är helt har försvunnit under pandemin när de fysiska 

mötena inte finns på riktigt. Hans erfarenhet är att folkhögskolans sfär 
– caféet, de gemensamma och aktiviteterna samlingarna och lektioner-
na – är viktigt för många kursdeltagare och något som inte kan överfö-
ras till det digitala rummet. Att man få komma dit som hur man är och 

vem man är menar han är en viktig del i studierna. Han menar att 
folkhögskolan är en fristad för kreativt blomstrande i lugn och ro utan 
krav på prestation i relation till betyg. Det är prestigelöst men ändå 

ambitiöst, absolut inte slappt poängterar han. Han jämför med högre 
konstnärlig utbildning som han själv har varit delaktig i och menar att 
dess fokus på teori och att ständigt förhålla sig till teori i sitt skapande 
skrämde studenter på ett sätt som ledde till att flera slutade eller tap-
pade glädjen i hantverket. Hans poäng med jämförelsen är att studier i 
hantverk och konst på folkhögskola är friare – utan krav på bedömning 
och betygssättning – med stora möjlighet att utöva hantverket snarare 
än att teoretisera om det. Pandemin innebar dock att friheten på ett 
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annat plan minskade. Adam beskriver hur han undervisningen i det 
digitala rummet som till stora delar innebär att kommunicera i text och 
med bilder saknar de fysiska mötena med kursdeltagarna.  

Det är något som är svårt att slå när man verkligen tittar på 
en människa och ser deras ögon typ. Det saknar jag jätte-
mycket. En text i Facebook eller så, visst man kan få ut 
mycket av den. Men det känns tomt i jämförelsevis, det gör 
det verkligen. (Adam) 

På olika sätt ger lärarna uttryck för vad läraren Adam berättar, de sak-
nar fysiska möten med kursdeltagarna. Det visar sig att saknaden och 
känslan av att det är tomt och stumt utan dessa möten handlar om att 
de har en viktig pedagogisk innebörd genom att utgöra ett centralt 
verktyg i den pedagogiska praktiken. När läraren Jonna berättar om 
omställningen pekar hon på att den har lett till svårigheter som har 
skapat frustration hos lärarna. Dels har det visat sig att de saknar tek-
niska kunskaper kring de digitala verktygen, dels erfarenheter av att 
undervisa online. De har tvingats lära att hantera både digitala verktyg 
och att undervisa online. Men även om Jonna lyfter fram det som en 
svårighet är det dock avståndet mellan lärare och kursdeltagare som 
tycks utgöra den största frustrationen.  

Jag tänker att det är flera svårigheter. Dels tänker jag 
eh…ja, men för oss att ställa om. Att vi inte kan möta dem i 
vardagen varje dag och se vad de behöver och anpassa oss 
efter hur det är. (Jonna) 

Här uttrycker Jonna en frustration över att inte kunna möta och se del-
tagarnas behov och anpassa sina egna handlingar efter hur det är. Det 
fysiskt avstånd och de digitala skärmarna tvingar lärarna till ett endi-
mensionellt förhållande. Det innebär ett avstånd mellan lärarnas och 
kursdeltagarnas kroppar som visar sig vara ett hinder för lärarna. 
Jonna berättar att det som hon vanligtvis gör i möten med kursdelta-
gare – känner av och läser av när de jobbar – inte är lika lätt i det digi-
tala rummet. Det, menar hon kräver mer feedback från kursdeltagarna, 
det vill säga att kursdeltagarna själva ser vad de behöver och ber om 

hjälp.  

Jonna: Jamen jag tänker att det handlar om…eh…när man 
finns runt i kring dem när de arbetar och man har gett dem 
en uppgift eller att de har getts en uppgift…att man kan 
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känna av när de jobbar…eh…man ser vad de gör, man ser 
hur det funkar och man kan se frustration, man kan se 
glädjen eller man kan se, ja man får uppleva liksom hur de 
har det och vad man kan hjälp dem med. Eh…och lika så 
nästa steg i undervisningen också. Okey nu gör vi det här 
och vi gör detta och nästa steg behöver vara detta. Då tän-
ker jag att det inte är lika lätt att känna av det utan vi behö-
ver ju mer feedback, eller mer aktivitet från deltagarna att 
de själva ser vad de behöver och ber om hjälp. Tänker jag… 

Filippa: Jamen jag tänker att du säger att ”känna av” att, 
men hur gör du det, hur känner du av? 

Jonna: Eh…ja men det handlar ju om att läsa av personen 
man har framför sig och se vad de gör. 

Filippa: Mm. Och då frågar jag så här: vad betyder det att 
läsa av? 

Jonna: (tyst längre stund). Mm. Men jag tror att det är att 
uppfatta en sinnesstämning kanske. 

Filippa: Mm. 

Jonna: Jag vet inte…det är väldigt abstrakt på ett sätt 
men…det är ju en kombination av vad personen gör och 
hur den mår kanske. Jag vet inte. 

Filippa: Mm.  

Jonna: Å…ja…som man förnimmer som en mänsklig va-
relse (skratt) 

Filippa: Mm.  

Jonna: Vad svårt, Filippa! (skratt) 

Läraren Jonna berättar hur hon kan se frustration, se glädje och upp-

leva hur kursdeltagarna har det. Det är intressant att hon kan se käns-
lor. Det kan ställas i relation till kursdeltagaren Ellys erfarenhet i inled-
ningen av det här kapitlet – att känna sig sedd och bli hittad – utan att 
hon själv sökt lärarnas uppmärksamhet. Läraren Jonnas beskrivning av 
att hon finns runt i kring dem när de arbetar är centralt här. I de delta-
gande observationerna blir det tydligt att lärarna är ständigt riktade 
mot vad kroppar gör, inte gör och uttrycker i möten samt hur de rör sig 
i rummet. Att se känslor handlar, ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv 
inte enbart om att registrera ett kroppsligt uttryck med sitt seende. När 
läraren Jonna ser känslor genom att iaktta skeenden i rummet kan det 
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snarare förstås som att hon samtidigt i sitt spontana erfarande också 
erfara mening utifrån den helhetssituation som känslan, så att säga 
existerar i. När jag ber henne att hjälpa mig att förstå vad just känna av 
handlar om beskriver hon det som att läsa av och uppfatta en sinnes-

stämning – en kombination av vad kursdeltagaren gör och hur den 
mår. Den levda kroppens närvaro i möten med kursdeltagare blir på-
taglig här. Dels genom att läraren Jonnas egen kropp erfar – känner av, 
läser av, erfar sinnesstämning och mening dels genom att kursdelta-
garnas kroppar bidrar till att mening konstitueras i möten mellan lä-
rare och kursdeltagare. Att känna av i möten innebär enligt Jonna att 
med sin egen kropp förnimma en mänsklig varelse.  

Med hjälp av begreppet levd kropp i livsvärldsteori är läraren Jon-
nas erfarande av kursdeltagarnas kroppsliga uttryck i verkstäderna men 
än ett erfarande av kroppsliga uttryck. I sin riktadhet mot kursdeltagar-
nas kroppar erfar hon också mening. Livsvärldsteorin hjälper oss att 
förstå erfarandet i möten som en hel situation där de levda kropparna 
som erfar, erfar rummet med dess ting, stämningar, aktiviteter och per-
sonliga erfarenheter. Att förnimma en annan människa görs utifrån si-
tuationen som en helhet. Härmed ges kroppen – såsom levd kropp – en 
betydelsefull roll i den pedagogiska hållningen. Det är den levda krop-
pen som är öppen, nyfiken och lyhörd. Det är den levda kroppen som 
förnimmer kursdeltagaren som mänsklig varelse i möten. Jonna berät-
tar att det digitala rummet försvårar för henne att kunna känna av och 
läsa av.  

Varseblivande och erfarande av kursdeltagarnas levda och tre di-
mensionella kropparna begränsades således i det digitala rummet ge-
nom att kropparna framträdde endimensionella, i ett rutnät av små 
bilder i halvkroppsformat på skärmen. Ibland när kursdeltagare valde 
att helt stänga av sina kameror framträdde de enbart i form av en svart 
ruta med sitt namn på skärmen. Vi ska lyssna till när läraren Sia berät-
tar hur detta utmanade henne i den levda praktiken. Hon beskriver hur 
den levda kroppen begränsades och vilken konsekvens det fick för 
henne i möten med kursdeltagare.  

Jag tycker att det är svårare att veta när det är läge att gå in 
och ge eleven konstruktiv kritik. I vanliga fall läser jag nog 
av kroppsspråket mycket och ser reaktionen när jag frågar 
om eleven har någon fundering kring det pågående arbetet 
när jag cirkulerar runt i salen. (Sia) 
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Läraren Sia har erfarit hur det som hon vanligtvis brukade göra – cir-

kulera i salen och läsa av kroppsspråket – inte är möjligt i det digitala 
rummet. Sia beskriver hur hon får svårare att tajma och anpassa sina 
handlingar i relation till kursdeltagarna. Ur ett livsvärldsfenomenolo-
giskt perspektiv kan frustrationen över att inte kunna läsa av kropps-

språket förstås som att hon inte kan erfara en spontan och direkt me-
ning som vanligtvis kan i det fysiska rummet. Avstängda kameror eller 
skrivna texter och inskickade bilder i det digitala rummet gör det svårt 
för henne att erfara mening. För att ett samspel ska uppstå i möten 
räcker det med andra ord inte att läraren förnimmer kursdeltagaren, 
det efterfrågar kursdeltagarnas gensvar. Så länge gensvar från kursdel-
tagarna uteblir befinner sig lärarna i en osäkerhet som påverkar hur de 
väljer att gå vidare. Just osäkerhet – att inte veta vad som pågår i rum-
met där kursdeltagaren jobbar och inte heller kunna följa det kontinu-
erligt – blev påtagligt hos flera av lärarna under pandemin. Frustrat-
ionen över att inte kunna vara följsam i en undervisningsprocess på 
samma sätt som tidigare utan erfara den fragmentariskt visade tydligt 
att samtliga lärare förstår undervisning som en process snarare än en 
produkt. När kursdeltagare exempelvis skickade bilder på sina alster 
svarade inte sällan lärarna: Kan du berätta om din process? Vad hände i 
den? Med andra ord riktade de sin återkoppling till processen snarare 
än produkten.  

Det fysiska avståndet och de förändrade villkoren i det digitala 
rummet visar mötens centrala plats i den pedagogiska hållningen. Av-
saknaden av mellankroppsliga möten innebar att lärarnas möjligheter 
att konstituera mening förändras. När de levda kropparna inte längre 
kunde mötas bidrog de inte heller med uttryck och betydelser som lä-
rarna spontant och omedelbart erfor mening i. Det fysiska avståndet, 
att inte kunna samspela i mellankroppsliga möten innebar att möten 
som pedagogiskt verktyg tappade sin betydelse och kraft för dessa lä-
rare. Med andra ord, när samspelet uteblir, när lärare och kursdelta-
gare inte befinner sig i möten kan de inte längre få syn på och möta 
varandras livsvärldar. Därmed blir det inte heller möjligt att gemen-
samt rikta uppmärksamhet mot det som det som ter sig meningsfullt 
för lärare och kursdeltagare i nuet. I den betydelsen kan det digitala 
rummet beskrivas som ett ”meningslöst” rum. 
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Att jaga möten 
Det går att konstatera att villkoren för lärande möten förändrades radi-
kalt under pandemin. Den närvaro som lärarna och kursdeltagarna 
hade i det fysiska rummets mellankroppsliga möten visade sig inte 
längre möjlig på samma sätt i det digitala rummet. Lärarnas möjlighet-
er att förnimma och erfara kursdeltagarnas kroppar som levda kroppar 
i en helhetssituation begränsades påtagligt. Som läraren Jonna tidigare 
i kapitlet konstaterade, innebar det att kursdeltagarna själva blev an-
svariga för att identifiera sina behov och be lärarna om hjälp. För flera 
av kursdeltagarna visade det sig bli ett övermäktigt uppdrag, de tyst-
nade och i vissa fall uteblev helt från undervisningen. För några av lä-
rarna innebar detta en frustration över att inte nå fram igenom skär-
men. De mobiliserade sig för en ”jakt på möten” som innebar att de 
sökte nya sätt för att möjliggöra möten. Det visade sig att ett skärpt 
lyssnande var ett sätt för läraren Elsa att söka nå fram till kursdelta-
garna. Elsa berättar hur hon hör ensamhet i kursdeltagaren Bens röst.  

Elsa: Jag märkte på Ben att han var ensam.  

Filippa: Hur då? 

Elsa: Jag hörde det på rösten. Han lät inte lika glad och jag 
såg knappt hans ansikte. Han är för ensam och jag tror att 
han behöver gruppen. Han behöver småprata, få lite hjälp, 
hjälpa någon annan, få inspiration. Det märktes hur han 
pratade att han inte kunde fortsätta att vara själv.   

På sättet som kursdeltagaren Ben pratade och genom att det knappt 
var möjligt att se hans ansikte märkte läraren Elsa att han var ensam 
och att han inte kunde fortsätta vara det. Läraren Elsas skärpta lyss-
nande – att lyssna bortom orden – möjliggör för henne att höra en-
samhet. Hon erfar en ensam röst genom hur Ben pratar samtidigt som 
hon identifierar ett behov hos Ben – gemenskap med andra. Kursdel-
tagaren Ben har byggt upp en arbetsplats runt en drejskiva i ett hörn 
av den lägenhet som han bor i. Läraren Elsa funderar på hur hon kan 
hjälpa Ben ut ur ensamhet och vara på en plats där han kan möta 
andra människor och samtidigt kunna utöva hantverket. Läraren Elsa 
resonerar med sin kollega Jonna och tillsammans kommer de fram till 
att ta hjälp från sina egna professionella nätverk. De hittar konstnärer 
och hantverkare som är beredda att ta sig an ”ensamma” kursdeltagare 
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såsom Ben i sina ateljéer och verkstäder. För Ben innebär det att han 
får flytta in till en verkstad med en professionell keramiker. Med andra 
ord, möten ”jagades” för kursdeltagarnas räkning genom att knyta 
samman dem med professionella konstnärer och hantverkare i miljöer 
utanför skolan. Det är inte nödvändigtvis så att det är just lärarna Elsa 
och Jonna som måste finnas till i möten med Ben. Det viktigaste tycks 
vara att möten kommer till stånd. Yrkesverksamma konstnärskollegor 
med plats i sina verkstäder som därmed kan förverkliga mellankropps-
liga möten kan förstås som ett slags ställföreträdande möte. Här blir 
det tydligt att lärarnas tilltro till att mötas är stark. 

Som vi har sett ledde den påtvingade digitalisering till att lärarna 
förlorade mellankroppsliga möten som en självklar utgångspunkt och 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. I det ögonblick som de blev av 
med det gick det även att konstatera hur centralt det är för dem i deras 
pedagogiska praktik. Det digitala rummet, till skillnad från de fysiska 
ateljéerna och verkstäderna är inte en koreograferande miljö, det vill 
säga en miljö som ropar på (Merleau-Ponty, 2002) lärarna och delta-
garnas respons utifrån deras närvaro och användning av rummet med 
tingen. Det mellankroppsliga samspelet mellan lärarna och kursdelta-
garna och därmed möjligheten till att gemensamt konstituera mening 
ruckas på i det digitala rummet. Det beror inte på att kursdeltagarna 
inte vill mötas, utan på grund av att mellankroppsliga möten – att er-
fara levd mening i samspel – inte är möjlig på samma sätt. 

Lära ett hantverk och bli till som människa – en 
sammanvävd process 
I kapitlet möten visade lärande möten att lära ett hantverk och att växa 
som människa utgör utbildningens syften. Samtliga lärare ger uttryck 
för att lära ett hantverk och att bli till som människa är oskiljaktiga och 
utgör en sammanvävd process. Med andra ord, kursdeltagarna upp-
fattas inte utvecklas som människor skilt från tingen verktygen och 
materialen. De uppfattas inte heller lära ett hantverk utan att lära sig 
om vem de själva är och kan bli. Däremot ger lärarna samtidigt uttryck 
för att de kan se och identifiera hantverkslärande och personlig ut-
veckling i lärprocesser. Med andra ord trots att dessa processer likt 
trådar i en väv är sammanflätade existerar det samtidigt en nyansskill-
nad hos dessa trådar – växandet som människa och hantverkslärandet. 
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I praktiken innebär det att tyngdpunkten kan ligga på det ena eller det 
andra i möten beroende på hur situationen framträder och erfars av 
lärarna och kursdeltagarna.  

Undervisning framträder som en process snarare än produkt för 
dessa lärare. I lärande möten sammanvävs och anpassas ämnesinnehål-
let och uppgifterna till vem lärarna har framför sig och vilket syfte de 
har med sina studier. Undervisning i exempelvis skulptural teknik kan 
därmed ske på flera olika sätt beroende på vem läraren möter. Att un-
dervisa skulptural teknik innebär inte för dessa lärare att det är den 
skulpturala teknikens vara som styr undervisningen utan snarare sam-
manvävningen av skulptural teknik och vem kursdeltagaren är. Vilka 
livsvärldar som möts och vad som erfars i möten dem emellan avgör 
vad som blir väsentlig undervisning i en given situation. Med andra ord 
är det i möten med kursdeltagarna som det visar sig vad som ska göras 
och hur det kan tänkas gå till. Det innebär att lärarna aldrig på förhand 
kan vara färdigformulerade utan efterfrågar snarare en öppenhet och 
uppmärksamhet på vad som tar form mellan dem. Det kan exempelvis 
vara så att även om skulptural teknik är uppgiften för dagen kan det 
visa sig att det inte alls är skulptural teknik som ter sig som viktigt när 
lärares och kursdeltagares livsvärldar möts. Det kan vara något helt 
annat, något som framträder ur kursdeltagarens livsvärld som ter sig 
mer angeläget än en pågående uppgift.  

Vi ska zooma in ett möte mellan läraren Jonna och kursdeltagaren 
Sten i keramikverkstaden som är ett exempel på hur hantverkslärandet 
och mänsklig tillblivelse vävs samman i möten.  

Det är en uppsluppen stämning i keramikverkstaden. Flera av 
kursdeltagarna sitter vid sina drejskivor. Ljudet från händer 
som doppas ner i vattenskålarna som står bredvid drejskivorna 
för att forma leran hörs tillsammans med ljudet av drejskivor-
nas snurrande. Ett par kursdeltagare står vi ett av borden med 
varsin kavalett framför sig och jobbar med skulpturer. I en an-
nan del av rummet arbetar några kursdeltagare med att glasera 
sina alster. Kursdeltagaren Sten kommer in i rummet och lära-
ren Jonna vänder sig till honom och frågar vad han ska jobba 
med idag. Han funderar lite och säger sedan lite avvaktande att 
han inte riktigt vet. Kanske ska han glasera några muggar. Han 
berättar samtidigt att han inte är klar med förra veckan uppgift. 
Jonna lyssnar och frågar vilken uppgift från förra veckan han 
tänker på. Han berättar att han det var den uppgiften där de 
utmanades att dreja något högre än de gjort tidigare. Sten berät-
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tar att det inte gick så bra, leran blev bara blöt och tung så det 
blev ingen hög vas. Han misslyckades gång på gång och trött-
nade. Jonna uppmuntrar honom att ta nya tag och försöka få 
upp en högre vas nu.  

- Hämta en lerklump och kör i gång, säger hon samtidigt som 
hon lyfter in ännu en lerförpackning i lerförrådet.  

Sten säger att han är lite tveksam och att han får se vad han gör.  

- Nej, men vänta inte, hämta lera och kör i gång nu, du klarar 
det, säger Jonna.  

Sten sätter sig till slut vid drejskivan för att ännu en gång för-
söka få höjd på leran. Han försöker en gång. Han försöker en 
gång till. Under dessa försök har Jonna arbetat med olika saker i 
verkstaden men samtidigt rört sig på ett sätt så hon har kunnat 
följa Stens arbete. Efter hans andra misslyckade försök kommer 
Jonna fram och frågar om de ska testa en gång till, tillsammans. 
Sten säger att de kan göra det samtidigt som han suckar lite och 
säger att det är så energikrävande att alltid misslyckas. Han 
funderar på om han bra ska dreja askfat framöver. Jonna ler och 
säger att det är nog lika bra att han lär sig dreja högt eftersom 
det inte är så många som röker nu förtiden. Jonna, skrattar till.  

- Okey, vi kör i gång, hämta ny lera den där är så blöt, säger 
hon. 

Sten hämtar ny lera och gör sig redo.  

- Börja med att centrera leran som vanligt, det vet du precis 
hur man gör, säger Jonna.  

Sten lägger lerklumpen på drejskivan, centrerar den och stannar 
upp.  

- Bra, säger Jonna. Nu kan du sakta börja lyfta upp den. Kör i 
gång och börja lyft. 

Sten gör precis som Jonna säger. 

- Lite mer fart på skivan, instruerar Jonna.  

Sten pressar foten på pedalen så att farten på drejskivan ökar.  

- Precis, lite till, var lätt på foten, förklarar Jonna.  

Sten ökar farten och börjar försiktigt dra i leran men det händer 
inget. Jonna tittar på hans händer och hans ansikte sen säger 
hon:  
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- Du kan gott dra på lite mer fart, visst har du lite mer tryck i 
foten? 

- Va, mer fart? säger Sten och ser frågande ut.  

Sten håller händerna i knät och tittar upp på Jonna som står 
bredvid. Jonna hämtar en pall och sätter sig bredvid Sten. Hon 
sätter armbågarna mot benen som ett stöd och skjuter fram 
händerna mot lergodset på drejskivan.  

- Här har du stödet, med armbågar så här mot benen. Testa så 
en gång. Vi kör.  

Sten lutar sig försiktigt framåt. Steg för steg guidar Jonna ho-
nom till att lyfta leran högre och högre. Efter ett tag verkar Sten 
slappna av. Han lyckas lyfta leran mer och mer. Jonna ber Sten 
stanna drejskivan. Hon tittar på honom och säger.  

- Det här går ju jättebra. Eller? Känner du på insidan när du 
drar upp leran att det är som en liten klump med lera där, 
som en ”mage”. Det är den du ska få grepp om och lyfta sakta 
samtidigt som du har ganska hög fart på drejskivan. Du be-
höver inte vara så försiktig. Jag tror att du har haft lite för 
lite fart på drejskivan faktiskt.   

- Ok, säger Sten.  

Jonna avvaktar. Tittar på honom. Det är tyst några sekunder.  

- Mm, ja men jag känner klumpen på insidan men det känns 
som att leran bara drar i väg, den viker ut sig.  

- Vet du, då kan släppa och sätta händerna på utsidan och 
pressa ihop i stället, då får du lite bättre kontroll. Du har det 
här nu, du kommer att klara det galant, det vet jag. Nu kan 
du fortsätta lyfta upp på höjden. Hur hög ska den bli tycker 
du? 

- Typ 30 centimeter, svarar Sten.  

- Ok, då kör du på det, 30 centimeter, det klarar du fint, säger 
Jonna och reser sig upp.  

Jonna tar pallen och lämnar Sten som fortsätter att arbeta med 
att få upp leran på höjden. Samtidigt som han arbetar har Jonna 
full koll på vad han gör utan att sitta bredvid. Hon gör andra sa-
ker i rummet men återvänder till honom med blicken och krop-
pens riktadhet för att följa hans arbete. På håll ropar hon någon 
gång ”var inte rädd för att skicka på fart, Sten!”. Efter en stund 
stannar Sten drejskivan och tar fram en linjal. Jonna ser att han 
håller på att mäta.  
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- 31 centimeter! ropar Sten och vänder sig mot Jonna.  

- Se där, bra jobbat! svarar hon.  

Sten tycks förvånad över att han klarar det men samtidigt som 
han lutar sig tillbaka och upptäcker att vasen är sned och lite 
ojämn.  

- Men oj, inte särskilt snygg! Utbrister han.  

Jonna tittar på honom.  

- Det är väl inget fel på den, vaser kan se ut på många olika 
sätt, säger hon.  

(Fältanteckning) 

Den här situationen är ett exempel på hur själva hantverklärandet – att 
kunna dreja höga gods – och mänsklig tillblivelse – att våga tro på sig 
själva och öva på att lita till sin förmåga – vävs samman i möten. Jonna 
märker att kursdeltagaren Sten har en tveksamhet inför att jobba med 
förra veckans uppgift eftersom han misslyckades med den. Utifrån ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv är läraren Jonna riktad mot Sten och 
erfar tillsammans med honom. I det gemensamma erfarandet och kon-
stituerandet av mening blir det märkbart vad de bör rikta uppmärk-
samheten mot. För Jonna ter det sig tydligt – Sten behöver utmanas att 
våga dreja högt. Inte främst för att genomföra själva uppgiften som inte 
genomfördes förra veckan utan för att erfara att han kan även om han 
inte tror att han kan genom att lära sig dreja högt. Jonnas respons Nej, 

men vänta inte, hämta lera och kör i gång nu, du klarar det kan ses 
som uttryck för ett den mening som spontant konstitueras i mötet, vil-
ket kan beskrivas som en pedagogisk mening eftersom riktadheten är 
mot lärande. För läraren Jonna är vasen – produkten – i den här situat-
ionen helt ointressant – det är väl inget fel på den, vaser kan se ut på 

många olika sätt, svarar hon Sten när han uttrycker sitt missnöjde över 
vasens utseende. Sten har lärt sig att känna greppet på insidan av ler-
klumpen och hur han tillsammans med högre fart på drejskivan än vad 
han har haft tidigare kan lyfta upp och få höjd på leran. Samtidigt har 
han erfarit att han klarade av något som han inte trodde att han skulle 
kunna. För läraren Jonna framträder det sista – erfarenheten att klara 
av något som han inte trodde han skulle – som det viktigaste i den här 
situationen vid det här specifika tillfället. I det här mötet kommer 
tyngdpunkten kan ligga på mänsklig tillblivelse även om det sker till-
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sammans med att lära hur lera lyfts på höjden. Här blir det tydligt att 
kursdeltagarna inte uppfattas utvecklas som människor skilt från tingen 
verktygen och materialen och med allt vad de bär med sig in i situation-
en och vad som uppstår där.  

Jonnas kropp som visar hur kursdeltagaren Sten ska dreja på höj-
den förstås utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv göra det utifrån ett 
medvetet beslut att göra det, tillsammans med kroppens förmåga att 
motoriskt veta hur det ska gå till utan att medvetandet behöver instru-
era kroppen. Läraren Jonnas erfarenheter, kompetenser och praktisk 
kunskap som är införlivade i den egna kroppen finns således med i mö-
tet när lerklumpen ska drejas högt (Bengtsson, 2005). Samtidigt som 
läraren Jonna erfar mening i mötet med Stens levda kropp i det levda 
rummet. Det betyder rimligtvis att läraren Jonna bär med sig hela sitt 
väsen in i mötet med Sten vilket kan förstås som att hela kroppen un-
dervisar. 

Någon minut efter att Jonna har lämnat Sten befinner hon sig i 
ett möte tillsammans med kursdeltagaren Linda som vill meri-
tera sig till högre konstnärliga studier. Kursdeltagaren Linda har 
ägnat sig åt att ta fram nya glasyrer. Det kräver god kunskap om 
olika kemiska ämnen samt kemiska reaktioner. I detta möte 
hamnar fokus främst på hantverkslärandet.  

- Det blev fel färg, säger kursdeltagaren Linda och pekar på 
muggen som står på bordet.  

- Aha, säger Jonna. Vad har du receptet på glasyren?  

- Här, säger kursdeltagaren Linda och tar fram en pap-
perslapp där hon har skrivit ner de olika ämnena och mäng-
derna som hon har blandat.  

Jonna tittar igenom receptet och säger att hon skulle gissa att 
kursdeltagaren Linda kan få ett bättre resultat om hon blandar i 
lite mer färgpigment. De samtalar om hur mängden av de olika 
ämnena skulle kunna förändras för att få ett visst önskat resul-
tat på glasyren. 

(Fältanteckning) 

Det här mötet handlar om perfektion och noggrannhet för ett visst öns-
kat resultat och innebär ett helt annat fokus i det lärande mötet än det 
som Jonna precis har haft med Sten. Stens är mitt uppe i att återhämta 
sig efter en längre sjukskrivning och Lindas har sitt fokus på att meri-
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tera sig till högre studier. Här möts de i samma kurs men ägnar sig åt 
helt olika saker utifrån olika syften med studierna. Att kursdeltagare 
arbetar med olika uppgifter, på olika sätt vid olika tidpunkter är mer 
självklart än att alla kursdeltagare följer en planering med ett visst in-
nehåll som läraren har format. 

De här situationerna exemplifierar något av komplexiteten i vad 
det innebär att undervisa i hantverkskurser på folkhögskola. Det visar 
vad det konkret kan innebära i praktiken när undervisning förstås som 
en process, när deltagargrupperna är heterogena samt när undervis-
ningen utgår från kursdeltagarnas livsvärldar och syften med sina stu-
dier snarare än en på förhand given kursplan. Att undervisa innebär, 
som läraren Bodil uttryckte vid ett tillfälle, att göra olika för alla, att 
göra på olika sätt beroende på vem de möter. Det visar hur möten ter 
sig som en nödvändig utgångspunkt i denna pedagogiska praktik och 
hur öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet inför kursdeltagarnas livsvärl-
dar och lärprocesser i möten är centralt för att kunna vara följsam. Följ-
samhet ska inte förstås i betydelsen att vara kursdeltagarna till lags, 
utan handlar också om att utmana kursdeltagarna, likt Jonna gjorde i 
mötet med Sten. 

Vi ska ännu en gång vända tillbaka till keramikverkstaden där vi 
ska möta kursdeltagaren Klara och läraren Elsa.  

Kursdeltagaren Klara sitter och jobbar med en skulptur. Hon 
tycks inte få till skulpturen som hon vill. Hon pustar och stönar. 
Hon släpper hastigt ett av verktygen ner i bordet med en duns 
och går och hämtar ett annat verktyg. Hon snurrar kavaletten 
flera varv utan att använda verktyget som hon nyss hämtade. Ef-
ter en liten stund lägger hon händerna i knät. Hon tittar på 
skulpturen, snurrar ytterligare något varv på kavaletten. Sen re-
ser hon sig och går ut ur verkstaden. Efter en stund kommer 
hon tillbaka in i verkstaden. Läraren Elsa har iakttagit det som 
har skett och situationen som att Klara är frustrerad. In i mötet 
bär läraren Elsa med sig vetskapen om att Klara är mitt uppe i 
en neuropsykiatrisk utredning. Läraren Elsa går fram till kurs-
deltagaren Klara och sätter sig bredvid henne på en stol och frå-
gar hur det går. Klara svarar att hon är ledsen. Elsa lyssnar. De 
är båda tysta en liten stund sen fortsätter Klara berätta för Elsa 
att hon är orolig för läkarbesöket igår och att hon känner sig 
värdelös. I mötet med kursdeltagaren Klaras livsvärld möts blir 
det synligt för läraren Elsa att Klara har burit med sig sorgsen-
heten och oron från gårdagens läkarbesök in i verkstaden. Med 
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andra ord i mötet visar det sig att Klaras frustration hör ihop 
med läkarbesöket snarare än själva skapandeprocessen med 
skulpturen. 

(Fältanteckning) 

Läraren Elsa berättar i efterhand hur hon såg och kände en orolig 

kropp. Utifrån livsvärldsteorin erfar hon spontant i sin riktadhet mot 
kursdeltagaren Klara inte enbart en fysisk kropp som gör uttryck. Hon 
erfar även mening om själva kroppen i relation till situation som en 
helhet. Kroppen erfaras som en orolig kropp. I läraren Elsas erfarande 
av Klaras levda kropp som orolig är även hennes egen levda kropp in-
vävd i erfarandet, hon erfar i sin egen kropp en orolig kropp.  

Elsa svarar an på Klaras frustration genom att fråga hur det går. 
Det visar en öppenhet och lyhördhet inför att möta Klaras livsvärld, 
snarare än att utifrån sitt eget erfarande av den oroliga kroppen som 
något givet. I mötet kan läraren Elsa pröva sitt erfarande av den oroliga 

kroppen. Det skulle kunna vara så att Elsa i sitt prövande upptäcker att 
hon är fel ute, det vill säga att den oroliga kroppen exempelvis visar sig 
vara en förbannad kropp som inte förstår hur ett visst redskap ska an-
vändas för att nå de resultat hon vill i sitt skulpterande. Öppenheten 
och lyhördheten tillsammans med prövandet från läraren Elsas sida 
tillsammans med Klaras gensvar leder dem till att gemensamt rikta 
uppmärksamheten till vad som ter sig väsentligt för Klara i nuet – hen-
nes erfarenheter från utredningen. Här blir det möjligt för Elsa att 
fånga Klaras position – var hon befinner sig som människa i relation till 
hantverkskursens uppgifter. Det visar sig att frustrationen som läraren 
Elsa har erfarit nödvändigtvis inte hör ihop med arbetet med skulptu-
ren. När deras livsvärldar möts denna morgon är det således inte hant-
verket eller hantverkskunskaperna i sig som står i förgrunden i kursdel-
tagaren Klaras och läraren Elsas möte.  

Det ska dock inte förstås som ett terapeutiskt möte. Genom att lä-
raren Elsa är riktad mot lärande kan den mening som hon erfar i mötet 
beskrivas som pedagogisk. Genom att möta upp kursdeltagarens Klaras 
livsvärld kan läraren Elsa tillsammans med Klara konstituera en rörelse 
framåt. Genom att möta och erkänna Klara i det som hon är uppfylld 
men samtidigt utforska vad som är ett möjligt nästa steg, alltså vad som 
ska göras och hur. I mötet utmanar läraren Elsa Klara att se på sig själv 
med ”hantverksögon”, det vill säga förflytta uppmärksamheten till sin 
förmåga snarare än på de tillkortakommanden som framkom i läkarbe-
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söket. Elsa skapar därmed en uppgift på stående fot där en förflyttning 
av Klaras fokus liksom hantverkslärande sammanvävs. Läraren Elsa 
pekar på kursdeltagarens Klaras vem såsom hon känner Klara. Det är 
som att hon säger ”jag hör vad du säger Klara, du har blivit identifierad 
utifrån tillkortakommanden, men jag vet också något annat om dig, du 
är en person med kreativitet och skaparglädje och du också är i var-
dande att bli till som människa”. Den mänsklig tillblivelse kommer till 
uttryck i mötet genom att läraren Elsa erkänner och bekräftar vem 
Klara är och samtidigt öppnar upp för vem hon kan bli. På så sätt syn-
liggör läraren Elsa något som kursdeltagaren Klara själv inte förmår att 
se i nuet. 

Mötet mellan deras livsvärldar kan liknas vid kugghjulsprincipen 
(Merleau-Ponty, 2002), det vill säga lyssnande, tolkning och gensvar 
hakar i varandra och driver framåt. När livsvärldarna möts och samspe-
lar på detta sätt blir det möjligt för lärare och kursdeltagare att gemen-
sam rikta sin uppmärksamhet framåt. Hur den ser ut och vad den in-
begrips av går inte att veta på förhand. Det visar sig först i mötet och 
förutsätter lärarnas öppenhet och lyhördhet samt kursdeltagarnas gen-
svar. Mötet blir därmed en plats där läraren Elsa tillsammans med 
Klara kan bringa en slags klarhet genom att läraren Elsa lyssnar in och 
samtidigt pröva sitt spontana och omedelbara erfarande – den oroliga 

kroppen – i relation till Klaras livsvärld. I mötet kan erfarandet prövas, 
förfinas, fördjupas eller rent av förkastas. Det är först när erfarandet 
prövas som mötet kan sättas i rörelse men också avstanna, vilket ingen 
av dem säkert på förhand kan veta. Mötet är på så sätt en oviss plats, 
det som händer i mötet är inte ett skeende som baseras på en förutbe-
stämd agenda. Deras möte syftar inte heller till att leda kursdeltagaren 
Klara i en given riktning. Rytmen och riktning i mötet formas i deras 
gemensamma samspel. Relationernas betydelse i detta möte handlar 
därmed inte främst om att främja gott beteende, utveckla social för-
måga eller att nå ett visst kunskapsmål. Det handlar snarare om att 
möta kursdeltagarnas livsvärld och söka ett samspel för att möjliggöra 
för att lära ett hantverk och växa som människa.   

Detta är ett exempel på att möten i undervisningen innebär att 
möta kursdeltagarna där de befinner sig snarare än var en kursplan sä-
ger att de borde vara. Utifrån detta exempel blir det möjligt att förstå 
lärarnas frustration under pandemin. Avsaknaden av kursdeltagarnas 
levda kroppar i det fysiska rummet innebar att det mest centrala peda-
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gogiska verktyget tappade sin kraft. Att undervisa genom att utgå från 
var en kursdeltagare befinner sig snarare än vad en kursplan säger att 
hen borde vara tedde sig inte lika enkelt i det digitala rummet. Med 
andra ord ter det sig viktigt att kunna erfara kursdeltagarna i en helhets-
situation som inte enbart har fokus på hantverklärandet – uppgifter och 
produkter. Läraren Elsa mötte exempelvis upp Klaras oroliga kropp i 
stället för att tala om vad hon skulle arbeta med i kursen. Var kursdelta-
garna befinner sig som människor på ett existentiellt plan ter sig där-
med lika viktigt som var de befinner sig i sin lärprocess av hantverket. 

Sammanfattning och reflektion 
Relationella dimensioner i möten – hur lärarna förhåller sig till kurs-
deltagarna visar sig genom deras riktadhet mot kursdeltagarnas livs-
världar – vem de är som människor. En fördjupning av lärande möten 
visar hur de framträder som mellankroppslig möten. I mellankropps-
liga möten konstituerar lärare och kursdeltagare gemensam mening i 
samspel mellan dem uppstår i möten. Samspelet som lärarna inbjuder 
till genom sin riktadhet mot kursdeltagarnas livsvärldar är dock bero-
ende av kursdeltagarnas gensvar. Lärarnas öppenhet, nyfikenhet och 
lyhördhet inför kursdeltagarnas livsvärld kan beskrivas som en förut-
sättning för samspel mellan dem. I mellankroppsliga möten närmar sig 
och möter lärarna kursdeltagarnas livsvärldar i erfarenheter utifrån 
sina levda kroppar och kursdeltagarnas levda kroppar. Den mening har 
bäring på vilka handlingar och val som görs framåt i undervisningspro-
cessen.  

Lärarnas öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för kursdeltagarnas 
livsvärldar visar sig som en förutsättning för samspel samtidigt som 
samspelet kan utebli om kursdeltagare själva väljer att vända bort sin 
livsvärld eller som i pandemin när det digitala rummet förändrade mö-
tens villkor. Kursdeltagarnas gensvar och respons är därmed central för 
att möjliggöra samspel och därefter i samspelet då de gemensamt kon-
stituerar mening. Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv framträ-
der lärarnas erfarande och erfarenhetsförråd – deras samlade erfaren-
heter som är rörliga i tid och rum – som betydelsefulla i meningen att 
de påverkar vad lärarna erfar. Deras samlade erfarenheter kan i den 
meningen ses som att de bär med sig hela sitt väsen in i möten – de 
finns och erfar med allt det som de är och som den omgivande situat-
ionen i det levda rummet utgör.  



Filippa Millenberg 

168 

Möten – i betydelsen lärande möten – kan beskrivas som lika 
självklart för dessa lärare som de konkreta verktyg – lera, pensel eller 
kamera – som används i skapandet. Den pedagogiska hållningen till 
kursdeltagarna i möten visar hur dessa lärare har en annan inställning 
till undervisning än den som positionerar läraren som en som instrue-
rar, föreläser och leder mot ett på förhand fastställt mål. För dessa lä-
rare är det snarare deras riktadhet mot möte med kursdeltagarnas livs-
världar som är centralt och det som i sin tur öppnar upp för holistiskt 
lärande – att lära ett hantverk och bli till som människa – där målet i 
dessa processer visar sig längre väg. Med andra ord är det först efter 
avslutad kurs som lärarna och kursdeltagarna kan uttala sig om vad 
målet blev.  

När lärarna berättar att de handlade på ett visst sätt utifrån att de 
kände det ska det inte förstås som en slumpmässig känsla som dök upp 
utan någon koppling till det specifika skeendet. Det är snarare ett ut-
tryck för ett yrkeskunnande – en sorts praktisk förkroppsligad klokhet, 
omedelbar avvägning – som är svår att fånga i ord. Utifrån ett livs-
världsfenomenologiskt perspektiv innebär att känna i möten med 
kursdeltagarna att det ryms mening i lärarens erfarenhet av att just 
känna som rymmer mer än bara känslan i sig. Den levda kroppens erfa-
rande i vilket kännandet är sammanvävt med möten i en helhetssituat-
ion innebär också att det ingår i en meningsskapande aktivitet som 
också har bäring på lärarnas handlingar. Närvaron märks genom att de 
har en prövande inställning snarare än en agenda. Det omedelbara er-
farandet i och av möten blir viktigt för i vilken riktning möten, samtalet 
och lärandet tar vägen. Att tala om levd kropp snarare än kroppen som 
ett objekt att utsätta och utsättas för handlingar visar härmed komplex-
iteten bakom deras handlingar.  

Vikten av öppenhet, nyfikenhet och lyhörd för vad som tar form i 
kursdeltagarnas lärprocess samt att vara följsam i processen ter sig 
centralt i den pedagogisk hållningen. Den pedagogiska hållningen in-
nebär att det ter sig lika intressant att få syn på vad som händer med 
kursdeltagarna som människor i världen – deras möte med andra livs-
världar och livsvärlden i stort – som att vad som händer i deras hant-
verkslärande. Den pedagogiska hållningen innebär att närvara med 
hela sitt väsen i möten – den levda kroppen i det levda rummet som ser, 
känner, erfar och prövar. Det är inte ett kundmöte, det vill säga att lära-
ren möter kursdeltagaren i syfte att ge hen vad hen efterfrågar. Det är 
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inte heller ett möte där en part styr för att få den andre att komma dit 
hen vill. Det är snarare ett möte som syftar till att träda fram för 
varandra som människor, möta varandras livsvärldar och unicitet samt 
gemensamt konstituera mening genom det som tar form i möten mel-
lan dem. Samtidigt, att som lärare befinna sig i möten med hela sitt 
väsen innebär att uppehålla sig i en oförutsägbar och oviss situation 
som också försätter läraren i en sårbar situation. Att befinna sig i möten 
innebär att inte veta, att erkänna icke-vetandet men samtidigt närvara 
och förväntas handla vilket efterfrågar en ödmjukhet. Att dessutom 
söka möta ett vem – en unik person – och inte en förväntan på ett ge-
nerellt vem eller ett vem som läraren har mött tidigare efterfrågar både 
öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet. Även om erfarenhetsförrådet bi-
drar till igenkänning och till handlingsberedskap i mötet är det inte 
fullkomligt – möten är och förblir en oviss plats men samtidigt visar det 
sig som en nödvändig plats för att kunna undervisa i hantverkskurserna 
eftersom det är i möten blir det möjligt konstituera mening.  

Avslutningsvis, det finns en stark till tilltro till möten – att mötas 
uppfattas innebära en potential för lärande. Vad som är nästa steg i en 
arbetsprocess med ett material såsom exempelvis lera eller vad som är 
nästa nödvändiga sak att lära såsom ett exempelvis ett grepp eller se-
ende i en arbetsprocess avgörs i möten i relation till den kursdeltagare 
som tillsammans med läraren finns i möten. Den pedagogiska hållning-
en innebär att lyssna in och svara an genom närvaro och uppmärksam-
het. Den pedagogiska hållningen krockar med idéer om att kursdelta-
gare på förhand måste veta exakt vad som förväntas läras och hur det 
ska gå till. Idén om att det finns en pedagogisk receptbok med metoder 
och strategier för ett givet utfall är en omöjlig idé i dessa kurser. Det är 
först i möten som lärarna tillsammans med kursdeltagarna kan veta 
vad som ska läras och hur det ska gå till. Vad möten ska användas till 
har i tidigare forskning beskrivits som lärarens uppgift, det vill säga 
läraren styr mötet utifrån mål som på förhand är formulerade i policy. 
För flera av de här lärarna är det snarare en fråga om att vara riktad 
mot kursdeltagarnas livsvärldar och möta dem upp kursdeltagarna där 
de befinner sig i relation till görandet – uppgifterna – som de står inför 
i kursen. Vad som är mål i nuet och vad som är ett gott studieresultat 
formuleras tillsammans med kursdeltagaren. Var kursdeltagaren befin-
ner sig, hur hen uppfattar och förstår en situation, en uppgift eller ett 
skeende är dessa lärares fokus i möten snarare än vad som ska läras.
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Kapitel 10 

Möten som pedagogisk hållning 

Avhandlingens övergripande syfte har varit att utforska pedagogiska 
praktiker och den lärande vardagen i hantverkskurser på en folkhög-
skola utifrån möten mellan lärare och kursdeltagare. Genom att besk-
riva och synliggöra hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträ-
der svarar avhandlingen på hur relationella dimensioner av möten mel-
lan lärare och kursdeltagare kan förstås som en pedagogisk hållning. 
Den första delen av detta avslutande kapitel är en syntes av studiens 
resultat i relation till studiens frågeställningar. Med utgångspunkt i 
syntesen synliggörs och diskuteras sedan betydelsen av möten i lärar-
nas pedagogiska praktik. Därefter lyfts några metodologiska reflektion-
er. Slutligen diskuteras betydelsen av möten och lärares pedagogiska 
hållning i relation till en bredare fråga om vad vi ska ha utbildning till 
utifrån ett större samhällspolitiskt perspektiv. 

Möten – den pedagogiska praktikens nav 
Avhandlingen visar hur möten framträder i olika former och att de är 
centrala i den pedagogiska praktiken. De kan beskrivas som navet i 
densamma, det vill säga det som lärarna ständigt återkommer till och 
faller tillbaka på. Möten framträder både spontant och i organiserade 
aktiviteter i vardagen men gemensamt för dem är att lärare i dessa är 
riktad till kursdeltagares livsvärld. Samtidigt som möten kan vara korta 
och intensiva, personliga och djupa och leda till att starka band byggs 
mellan lärare och kursdeltagare kan de även ge kursdeltagares tolk-
ningar, tankar och idéer motstånd. De initieras av både lärare och 
kursdeltagare och möjliggör för dem alla att bli sedda och erkända som 
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människor och som hantverkare. Möten framträder också som synlig-
görande av kursdeltagare som handlar om att våga ta plats och våga 
dela med sig av tankar och erfarenheter i skapandeprocesser. Möten 
med dess variationer ska inte förstås som isolerade händelser utan sna-
rare som sammanvävda i den pedagogiska praktiken. På så sätt fram-
träder möten som något större och med vidare mening än summan av 
enskilda möten.  

Möten existerar som ett mänskligt, socialt och pedagogiskt feno-
men i form av kommunikation, samspel och konstituerande av mening 
och kan därigenom beskrivas som ett pedagogiskt verktyg för lärare. De 
möten som jag har benämnt vaskande möten och lärande möten visar 
att möten med kursdeltagares livsvärld är en förutsättning för under-
visning. I dessa möten blir det möjligt att utröna vad som ska läras och 
hur det ska läras och att forma undervisning med hänsyn till vilka 
kursdeltagarna är, deras intressen och vilka syften de har med sina stu-
dier. Därmed har möten en didaktisk funktion. I lärande möten blir det 
även möjligt att forma, omforma och anpassa undervisning utifrån vad 
som sker i kursdeltagares lärprocesser, intentionalitet och möjlighets-
horisonter. Med andra ord, anpassas undervisning i möten med kurs-
deltagare utifrån vilka de är vid ett givet tillfälle, var de befinner sig i 
sitt lärande och vilket syfte de har med studierna. Detta förutsätter en 
riktadhet till kursdeltagares livsvärld. I dessa möten framträder lärare 
som lärande subjekt, det vill säga de erfar möten som en möjlighet att 
själva lära, ett lärande som inte avgränsas till hantverket eller det egna 
lärarskapet.  

Möten som meningskonstituerande aktiviteter mellan levda 

kroppar  

Avhandlingens resultat visar att meningsfullt lärande för dessa lärare är 
starkt sammankopplat med möten mellan livsvärldar. De utgör en ge-
mensam sfär av verklighet som också uppfattas som platsen för lärande 
och mänsklig tillblivelse. Livsvärldsfenomenologin bidrar med en för-
ståelse av möten mellan lärare och kursdeltagare som möten mellan 
levda kroppar i samtidighet med det som ryms i situationen. I denna 
avhandling framträder möten som meningsskapande aktiviteter med 
didaktisk betydelse där kroppslig närvaro såsom levd kropp är av stor 
betydelse. I det gemensamma konstituerandet av mening som sker i 
möten har de levda kropparna central roll och en viktig betydelse för de 
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didaktiska val som lärare gör. När de via sina egna levda kroppar varse-
blir och erfar kursdeltagarnas levda kroppar sker det i en samtidighet 
med situationen som helhet. Varseblivandet av kursdeltagarnas kropps-
liga uttryck i form av miner och gester tillsammans med den aktivitet 
som utförs, de befintliga objekten i rummet, stämningar och känslor och 
deras samlade erfarenheter finns i en samtidighet i möten som tillsam-
mans bidrar i lärarnas spontant erfarande och i de didaktiska val som 
lärare gör. Att valen, med utgångspunkt i livsvärldsfenomenologi är 
spontana innebär inte att de sker omedvetet, de har en pedagogisk in-
tention utan att deras medvetande är riktat mot valen. I erfarandet mel-
lan levda kroppar, i den samtidighet som präglar möten finns möjliga 
svar på de didaktiska frågorna såsom exempelvis vad ska göras, hur ska 
det göras och varför ska det göras. Det innebär att möten har didaktisk 
betydelse och att de didaktiska val som lärare gör, görs i den samtidighet 
som utifrån livsvärldsfenomenologi präglar möten. Jag vill därför argu-
mentera för att didaktiska modeller där lärares didaktiska handlande 
förstås i givna orsaks- och verkansamband och som särskiljer lärare, den 
som lär och ämnet åt, snarare än sammanflätar dem riskerar att osyn-
liggöra det levda perspektivet och den komplexa samtidighet som finns 
med och samverkar i lärares didaktiska val.  

Lärares levda kroppar förnimmer en människa i konstituerandet av 
mening, vilket innebär att erfara en människa som ett vem och att er-
fara med detta vem. Eftersom lärarna bär med sig sina samlade erfa-
renheter av att vara människa och därmed också lärare blir undervis-
ning något som de gör med hela sitt väsen. Det betyder att lärarskapet 
ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv, är personligt och professionellt 
samtidigt, det går inte att skilja personliga erfarenheter från profess-
ionella, de existerar i en samtidighet i möten.  

Folkhögskolans rumsliga sammanhang i form av mötesplatser som 
inbjuder till möten genom olika aktiviteter och materiella inramning 
möjliggör för olika former av relationer. Att möten framträder som hol-
istiska innebär att det finns en förväntan på människan som en helhet, 
det vill säga som något mer än i rollen som kursdeltagare. En holistisk 
förståelse av möten i betydelsen att förnimma en annan människa som 
ett vem, innebär i sin tur att rollerna såsom kursdeltagare och lärare 
kan ruckas på. Den holistiska förståelsen av möten innebär dessutom 
att de inte är sociala eller pedagogiska utan både och. Möten möjliggör 
olika former av relationer – möta varandra som människor – inte en-
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bart i rollerna lärare och kursdeltagare. De ger även uttryck för en hol-
istisk syn på människan. Kursdeltagarna är mer än bara sin roll som 
kursdeltagare, de bär med sig sina erfarenheter och förväntas göra nya 
och på sätt kunna bli till som människor. Holistiskt syftar här på en 
livsvärldsfenomenologisk förståelse, det vill säga möten som en hel-
hetssituation där exempelvis kroppar, erfarenheter, objekt och stäm-
ningar existerar i en samtidighet. Det erfarande och meningskonstitue-
rande som sker i denna samtidighet bidrar till och samverkar i sin tur 
med lärares handlingar. Möten som holistiskt fenomen sträcker sig 
därmed bortom idén om att möten mellan lärare och kursdeltagare i 
undervisning kan reduceras till att enbart lärare, elev och ämnesinne-
håll möts i undervisning. Holistiskt syftar också till att lärares upp-
märksamhet inte främst är riktad mot ett ämne utan på att erfara en 
annan människa i vardande. Med andra ord, det som visar sig mellan 
läraren och kursdeltagaren och som berättar något om att vara männi-
ska tillsammans i världen har betydelse i konstituerandet av mening. 

Möten ger uttryck för undervisning som process 

Möten framträder som möjliggörare för undervisning med en öppenhet 
inför kursdeltagarnas intresse, syfte med studierna och lärande. Erfar-
andet och konstituerandet av mening är ett kännetecken för undervis-
ning som en process som också innebär att målet i utbildningen är för-
änderligt under processens gång och avgörs i relation till vem kursdel-
tagaren är och är på väg att bli. Det innebär i sin tur att målet med ut-
bildningen kan definieras och klargöras först i efterhand eller efter av-
slutad utbildning. Det i sin tur efterfrågar en närvaro av lärare. Lärar-
nas spontana erfarande tillsammans med samlade erfarenheter som de 
bär med sig in i möten liksom det erfarande som görs med kursdelta-
garna i stunden banar väg för ett gemensamt samspel. Det är med 
andra ord lärares och kursdeltagarnas konstituerande av mening i sam-
spelet som kan vägleda i möten genom att de i samspelet kan rikta sin 
uppmärksamhet mot det som ter sig väsentligt för dem och därmed 
även gemensamt ta ut rytm och riktning i den fortsatta lärprocessen. 
Begreppet levd tid visar hur lärares och kursdeltagares gemensamma 
erfarenheter och konstituerande av meningen blir vägledande i under-
visningen. Det visar även mötens centrala plats i den pedagogiska prak-
tiken. Sammanfattningsvis visar de sätt på vilka möten kommer till 
uttryck på att det finns en intention och inbjudan till att mötas i skolans 
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olika rumsliga sammanhang och en tilltro till mötens lärande potential. 
Möten som sker mellan lärare och kursdeltagare i den pedagogiska 
praktiken är till stor del oförutsägbara. Det går inte att veta på förhand 
exakt vad som kommer att hända eller vad som kommer att efterfrågas 
av lärarna. Det livsvärldsfenomenologiska perspektivet visar också på 
möten som något skört, det är inte givet att ett möte uppstår och sam-
spelet i ett pågående möte kan även bryta samman på grund av exem-
pelvis missförstånd eller ovilja.  

Pedagogisk hållning 
Den relationella dimensionen av möten mellan lärare och kursdeltagare 
kan förstås som en pedagogisk hållning. Det vill säga genom att lärarna 
är riktade mot kursdeltagarnas livsvärldar i möten, förhåller de sig 
också till kursdeltagarna i möten. Den pedagogiska hållningen tar sig 
uttryck i form av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet inför just kursdel-
tagarnas livsvärldar. Det bottnar i den intentionen hos lärarna som ti-
digare har beskrivits som en tilltro till mötens lärande potential. 

Hållningen som en relationell dimension i möten utgörs av lärar-
nas kroppsliga närvaro – såsom levd kropp – det vill säga vad och hur 
som erfars liksom den mening som de skapar i erfarandet har betydelse 
för vad som sker i möten. Lärares erfarande – sinnligt och emotionellt 
– möts i en samtidighet med kursdeltagares kroppsliga uttryck, stäm-
ningar, verbala utsagor samt de samlade erfarenheter som de bär med 
sig i sina kroppar och de erfarenheter som de gemensamt gör. Håll-
ningen utmärks av att erfara en annan människa men också att erfara 
tillsammans med denne i en undervisningsprocess där även existenti-
ella aspekter är aktuella. Vem och vad kursdeltagarna är som männi-
skor i nuet liksom vem och vad de kan tänkas bli under utbildningens 
gång är centralt. Att söka ett vem i vardande låter sig inte så enkelt 
fångas men genom att möten är en plats för gemensam konstituerande 
av mening som inte är definierat på förhand blir betydelsen av håll-
ningen central – en öppenhet inför vad som tar form. Den pedagogiska 
hållningen kännetecknas av att lyhört följa, samspela och utmana. Ef-
tersom det inte finns ett givet mål på förhand är följsamhet och lyhörd-
heten nödvändiga för att kunna möta upp kursdeltagarna där de befin-
ner sig i processen. Det är också förutsättningen för att kunna samspela 
och utmana kursdeltagarna i den process som tar form. Den pedago-
giska hållningen kan beskrivas som ett en förutsättning för att under-
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visa i den processen som tar form. Den relationella dimensionen av 
möten visar på en pedagogisk hållning som kan förstås som en slags 
samexistens mellan lärare och kursdeltagare som öppnar en väg för 
holistiskt lärande och mänsklig tillblivelse. 

Mötens betydelse i lärarnas pedagogiska praktik 
Detta avsnitt uppehåller sig främst vid betydelsen av vaskande möten 
och lärande möten i lärarnas pedagogiska praktik. Vaskande möten 
som jag fick erfara under min studie synliggör hur lärares mandat kan 
skilja sig från det i annan institutionaliserad utbildning i Sverige. I 
andra utbildningssammanhang, så som komvux, är lärare ålagda att 
utforma kurser utifrån fastställda mål och med hänsyn till bedöm-
ningskriterier (Holmqvist, 2022). Kursdeltagarnas överraskande reakt-
ioner på lärarnas förväntan om engagemang och delaktighet i kursernas 
utformning som jag tog del av under mina fältstudier indikerar att 
dessa lärares autonomimandat är tämligen centralt för deras arbetssätt 
och pedagogiska hållning.  

Detta autonomimandat har i dagligt tal ibland skildrat folkhögsko-
lan liksom lärares pedagogiska arbete som något vagt och flummigt. När 
läraren Adam tidigare beskrev folkhögskolan som en prestigelös fristad 
för kreativt skapande poängterande han samtidigt att det är ambitiöst, 
absolut inte slappt. Utbildning och undervisning utan nationell styrning 
utifrån kursplaner och standardiserad bedömning, är inte så vi i första 
hand tänker oss utbildning och undervisning ska vara. I en tid då vi om-
gärdas av granskningssamhällets tro på mätbarhetslogik kanske det ter 
sig än mer särskilt (Bornemark, 2018). Den pedagogiska praktiken i 
hantverkkurserna tycks delvis följas av en annan logik än den som präg-
lar utbildningsväsendet i stort genom att undervisning utgår från kurs-
deltagares livsvärld. Likt allt annat kan folkhögskolans autonomi med-
föra risker. Den kan göra utbildningen sårbar genom att exempelvis lä-
rare blir dogmatiska och mister reflektionen över sitt arbete. Risken är 
då att lärarskapet inte kan utvecklas och anpassas till kursdeltagare. Om 
lärare håller fast vid möten trots att kursdeltagare inte vill mötas kan det 
bli ett problem. Möten i sig riskerar att bli viktigare än den som ska lära. 
Det kan även finnas en risk att arbetslag blir för enhetliga, eftersom det 
inte finns något externt som de måste förhålla sig till. Med tiden kan en 
skola därmed skifta ”bort” från goda praktiker, om det inte kommer in 
nya tankar eller dialog med andra. Samtidigt visar avhandlingen hur 
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lärarnas arbete i arbetslag innebär att de hjälps åt att vara närvarande i 
möten. Avhandlingens resultat under pandemin visar även att den pe-
dagogiska hållningen till möten gynnar vissa kursdeltagare mer än 
andra.  

Variationen av möten som har synliggjorts i avhandlingen har be-
tydelse för lärarnas pedagogiska praktik genom att de möjliggör möten 
med kursdeltagarnas livsvärldar. Vaskande möten liksom lärande mö-
ten visar sig särskilt betydelsefulla genom att de möjliggör att dels ut-
forma kurserna dels att undervisa i process. Givet att på förhand utfor-
made kursplaner inte existerar och givet att kursernas övergripande 
mål för folkbildningen möjliggör för en variation av mål, ter sig vask-
ande möten och det lärande mötet nödvändiga. Samtidigt är möten, 
utöver dessa två, av betydelse genom att de uppfattas som meningsfulla 
aktiviteter. Inbjudan till att mötas som genomsyrar hantverkskursernas 
vardag visar att det finns en tilltro till möten som en lärande potential. 
Det vill säga när människor kommer tillsammans och möts, så uppfatt-
tas de också lära. Det är rimligt att tro att denna tilltro till möten bott-
nar i idén om en fri bildningsprocess om konst som en fri skapandepro-
cess. När bildning handlar om att åstadkomma något som inte är givet 
på förhand men som människor konstituerar tillsammans med andra 
förutsätter det rimligtvis möten. Men vad den fria bildningsprocessen 
kommer att innebära eller vad den ska nå fram till kan därmed rimligt-
vis varken lärare eller kursdeltagare veta på förhand. Mötens betydelse 
kan härmed förstås i ljuset av vad Gustavsson (1991, 2017), Söderman 
(2019) och Wiklund och Nordvall (2019) tidigare konstaterat kring lä-
rande och kunskap i folkhögskolan nämligen att det är en del i en vi-
dare bildningsresa. Det vill säga genom att kunskaper inkorporeras i 
människan och bidrar till personlighetsutveckling möjliggör det för att 
både erfara och förstå sig själv i ett socialt och kulturellt sammanhang.  

Att möjliggöra utformning av kurser 

Variationen i kursdeltagares avsikter med studierna, en hög grad av 
frihet när det kommer till att planera och iscensätta undervisning samt 
att kursdeltagarnas själva, som autonoma vuxna, själva har valt att stu-
dera på kurserna bidrar till att ett komplext undervisningsuppdrag. 
Motiven för kursdeltagarnas studier som Magda, Sten och Shari gav 
uttryck för inledningsvis – nyorientering i livet, odla och fördjupa ett 
intresse, meritering till högre konstnärlig utbildning – innebär en radi-
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kal spänning i den pedagogiska praktiken. Till spänningen bidrar även 
att dessa olika motiv kan närvara i en oändlig kombination och innebär 
därmed en stor variation av potentiella möten.  

Betydelsen av mötens relationella dimension i lärarnas pedago-
giska praktik skiljer sig från tidigare forskning där lärar-elev-
relationens betydelse beskrivs i relation till elevers studieresultat uti-
från målbeskrivningar inom policy (se exempelvis Hughes, 2012). Vas-
kande möten möjliggör utformandet av kurser tillsammans med kurs-
deltagarna genom lärare och kursdeltagare möter varandras livsvärldar. 
Dessa möten syftar därigenom till att få syn på kursdeltagarnas intres-
sen, kunskaper och syften med studierna. Betydelsen av vaskande mö-
ten som möjliggörare för att utforma kurserna synliggör både att och 
hur hantverkskurserna skiljer sig från utbildning som är homogen i 
form av att exempelvis varar obligatorisk, likriktad, åldersindelad samt 
målstyrd. Den heterogena sociala rekryteringen till utbildningsformen 
(och mångfalden av bildningsprocesser som sker simultant och sida vid 
sida) är sannolikt viktiga orsaker till det arbetssätt som lärarna på 
hantverkskurser anammat.  

Att undervisa i process 

I lärande möten framträder undervisning av ett hantverk och mänsklig 
tillblivelse som en sammanvävd process där själva kunskapandet i 
hantverket inte kan skiljas från mänsklig tillblivelse och tvärtom. Det är 
i dessa möten som lärarna kan möta kursdeltagares livsvärldar och ge-
nom samspel med dem konstituera mening i den pågående lärprocess-
en utifrån vilka de är, kan tänkas bli samt vilket syfte de har med sina 
studier. Den relationella dimensionen av möten kan förstås i termer av 
en pedagogisk hållning som också är förutsättningen för att just kunna 
mötas, samspela och konstituera mening. Den här avhandlingen visar 
att lärare i sin pedagogiska grundinställning värderar nyfikenhet. Som 
jag har visat så bjuder de in och söker kursdeltagarnas nyfikenhet och 
önskemål. Under pågående kurs är de öppna för att ändra riktning eller 
överraskas samt öppna för att kursdeltagare blir nyfikna på saker och 
ting under kursens gång.  

Öppenheten, nyfikenheten och lyhördheten möjliggör för lärarna 
att vara följsamma i kursdeltagarnas lärprocesser. Just följsamhet i 
lärares pedagogiska praktik har tidigare förståtts med hjälp av begrepp 
som pedagogisk taktfullhet (Ljungblad, 2016; Rinne, 2014; Rytzler, 
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2017). Lärarnas följsamhet i möten kan liknas vid hur Rytzler (2017) 
förstår pedagogisk takt som en uppmärksamhetssfär. Det vill säga 
uppmärksamhet är något som skapas och formas genom samspel som 
sker mellan dem i möten. I sin riktadhet mot kursdeltagarna livsvärldar 
ger de uttryck för van Manens (1991) beskrivning av pedagogisk takt 
som att orientera sig i en situation och anpassa sitt agerande efter den. 
Lärarnas kroppsliga närvaro som levd kropp hjälper lärarna att vara 
följsamma. Livsvärldsfenomenologin hjälper till att få syn på betydel-
sen av lärares kroppar som levda kroppar i arbetet med att vara följsam 
i undervisningsprocessen. Att känna in och anpassa sitt handlande till 
specifika situationer i relation till enskilda kursdeltagares behov har 
tidigare identifierats som en del i lärares relationsarbete (Ackesjö & 
Dahl, 2022; Frelin, 2010; Rinne, 2014). Lärarnas emotionella närvaro i 
en livsvärldsfenomenologisk förståelse bidrar med mening och förstå-
else för den pedagogiska situationen som helhet och kan beskrivas som 
en kompass för pedagogiskt handlandet genom att bidra till lärares pri-
oriteringar och avvägningar i möten med kursdeltagare (Bredmar, 
2017). 

Att vara och erfara levd kropp i möten 
Utifrån Merleau-Pontys (2002) livsvärldsfenomenologiska teori om 
levd kropp kan både ting, kroppar och stämningar i det levda rummet 
förstås ”ropa på” lärarnas uppmärksamhet. Exemplen med kursdelta-
garna Sten och Klara kan förstås som ett ”rop” på lärarnas uppmärk-
samhet. I den intentionala akten när lärarna riktar sig spontant och 
omedelbart mot skeenden i rummen erfar de samtidigt mening. I den 
intentionala aktens meningskonstituerande existerar möten som en hel 
situation. Det innebär att levt rum, levd tid, stämningar, känslor, ver-
bala och kroppsliga uttryck är sammanvävda, samtidiga och bidrar i 
konstituerandet av mening. Lärarnas kroppar såsom levda kroppar får 
härmed en central betydelse. De erfar möten via sin egen levda kropp 
samtidigt som de erfar kursdeltagarnas levda kroppar i ett mel-
lankroppsligt möte.  

I empirin svarar lärarna inte sällan på min fråga ”varför gjorde du 
så där i den situationen” med ”jag kände det”. Via den levda kroppen 
erfar lärarna en hel situation i vilken känslor bidrar med mening. Uti-
från Sartres (1990) livsvärldsfenomenologiska förståelse av känslor 
uppfattas inte lärarnas handlande som följer av deras spontana erfa-
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rande som slumpmässigt. Men det är inte heller ett reflekterat hand-
lande eller medvetet handlande i den meningen att medvetandet är 
riktat mot handlandet. Lärarna kan utföra en handling – lyssna till en 
kursdeltagare – utan att vara medveten om att de är lyhörda. Lyhörd-
heten är inte omedveten, den är en aktuell struktur i lärarens med-
vetande, den är bara inte medveten om sig själv. Att lyssna är att ha ett 
aktivt medvetande om orden som uppfattas intuitivt befinna sig i ett 
speciellt tillstånd av uppmärksamhet, en skapande uppmärksamhet. 
Med utgångspunkt i Merleau-Pontys känsloteori kan den mening som 
lärarna konstituerar i möten beskrivas som en pedagogisk mening ef-
tersom den syftar till lärande. När känslan i lärarnas egna kroppar, 
stämning i rummet, kroppsspråk, det verbala språket ger en direkt me-
ning kan den sedan prövas i möten med kursdeltagarna. På så sätt kan 
läraren tillsammans med kursdeltagaren skapa struktur, tydlighet, rytm 
och riktning framåt. Intressant nog framträder därmed struktur och 
tydlighet i möten inte som något som läraren fastställer på förhand 
utan koppling till vem kursdeltagaren är utan som något som visar sig i 
deras gemensamma konstituerande av mening.  

När möten förstås med hjälp av begreppen levd tid, levt rum, levda 

relationer (van Manen, 1990) och erfarenhetsförråd (Schütz, 1962) 
riktas fokus mot erfarenheter som görs i tiden, i rummen och i relation-
erna. Begreppet erfarenhetsförråd innebär att erfarenheter uppfattas 
som rörliga (Schütz, 1962). Det betyder att lärarnas erfarenheter i mö-
ten framträder mot bakgrund av de erfarenheter som har varit och de 
som ska komma. Lärarnas sätt att vara i världen i ett givet nu – levd tid 
– inverkas av dåtid, nutid och framtid genom att erfarenheter förstås 
som rörliga. Lärarna kan därmed röra sig i tiden men samtidigt befinna 
sig i möten med en kursdeltagare. Med andra ord, vad lärarna erfar 
som meningsfullt eller inte framträder mot bakgrund av deras sam-
manvävda erfarenheter. Deras tidigare erfarenheter tillämpas och för-
ändras i nuet samtidigt som de pekar framåt genom att tidigare erfa-
renheter används i en ny tolkning av en situation som exempelvis liknar 
den som plockats fram ur erfarenhetsförrådet. På så sätt blir det möjligt 
att förstå hur lärarna genom att aktivera tidigare erfarenheter, men 
med en tillämpning utifrån ett givet nu, kan komma fram till en modifi-
erad handling som blir framtidssyftande. Det som erfars i ett omedel-
bart ögonblick kan sammanlänkas med det förflutna och framtiden. Det 
hjälper oss att förstå att lärares erfarenheter bidrar till hur de förstår 
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det som erfars i möten. Erfarenheter gör att det blir möjligt att uppfatta 
nyanser i möten i relation till en lärares samlade erfarenheter som 
människa. Men detta förutsätter också att det finns erfarenheter att 
ställa dessa nyanser i relation till. När läraren Elsa exempelvis beskriver 
att hon erfor en ”orolig kropp” samverkar hennes tidigare erfarenheter i 
det förflutna med det hon erfar i nuet. Det erfarenhetsförråd som en 
lärare har kan på så sätt beskrivas ha inflytande på erfarandet som lä-
rare gör i möten. Erfarenhetsförrådets sammansättning möjliggör att 
upptäcka nyanser i det erfarande som görs i möten, om det finns erfa-
renheter att ställa dessa nyanser i relation till. Detta betyder att läraren 
Elsas erfarande av en orolig kropp inte nödvändigtvis erfars av en an-
nan lärare på samma sätt. Möten kan erfaras på olika sätt beroende på 
vilka erfarenheter som lärare bär med sig och gör i möten.  

I möten med kursdeltagarna agerar de spontant utifrån hur dessa 
erfarenheter framstår – som meningsfulla eller inte. Med andra ord, 
samtidigt som lärarna bär med sig erfarenheter in i möten gör de också 
nya, och därmed kan de vidga sitt erfarenhetsförråd och utveckla sin 
pedagogiska förståelse för situationer och skeenden som är kopplade 
till möten. Det innebär att lärarnas handlingar i ett möte inte kan defi-
nieras på förhand utan beror på vem som möter vem och vilka sam-
manvävda erfarenheter som skapar mening i det givna mötet. Utifrån 
begreppet erfarenhetsförråd kan lärarna förstås bära med sig hela sin 
person – de samlade erfarenheterna och allt det de är – in i mötet.   

När möten uteblir 
Det finns flera exempel i mitt empiriska material när lärarna inbjuder 
till möte men kursdeltagarna väljer att inte mötas. När deltagarnas gen-
svar på inbjudan är likgiltig eller förvirrad kan det vara smärtsamt för 
lärarna eftersom det då uppstår en situation som innebär att det som de 
ser skulle kunna gått att åstadkomma och som av dem uppfattas som 
meningsfullt i undervisningen uteblir. I kapitlet Rum att mötas i visade 
kursdeltagarna Magda och Greta motstånd mot att mötas i aktiviteter 
som upplevdes som meningslösa. Deras erfarenheter av det levda 
rummet framträdde annorlunda än läraren Elsas erfarande. För läraren 
Elsa innebar det möjligheter till att lära och växa som människa men 
för Magda och Greta innebar friluftsdagen bortkastad tid.  

Den starka tilltron till möten som platsen för hantverkslärande och 
mänsklig tillblivelse blir till viss del begränsande. Begränsande i bety-
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delsen att det inte finns givna metoder eller strategier som per automa-
tik leder till ett möte. Även om den pedagogisk hållningen – öppenhet, 
nyfikenhet och lyhördhet inför kursdeltagarnas livsvärldar – framstår 
som central i lärarnas strävan att mötas är möten beroende av kursdel-
tagarnas gensvar. Interaktionen och samspelet kan falla samman ge-
nom att läraren exempelvis missförstår och inte lyckas fånga de kropps-
liga uttrycken med den mening som skulle behövas för att ett samspel 
ska ta form. Den pedagogiska hållningen – öppenhet, nyfikenhet och 
lyhördhet – som kan möjliggöra möten står sig därmed tunt när kurs-
deltagare väljer att inte vilja mötas eller när samspelet faller samman av 
andra skäl. Möten innebär att befinna sig på en oviss och osäker plats 
och innebär att lärarna på förhand inte kan veta hur kursdeltagarnas 
gensvar kommer att se ut och inte heller vad som kommer ta form i 
möten mellan dem. Att lärarna är riktade mot kursdeltagarnas livsvärl-
dar innebär att vad som ska läras och hur uppfattas framträda i möten. 
Det betyder inte att lärarna går in i möten förutsättningslöst. De bär 
med sig sina kunskaper i hantverket, idéer om innehåll och kursuppgif-
ter samt erfarenheter av att vara lärare och människa i världen. 

Metodologiska reflektioner 
De resultat som har presenterats i avhandlingen har framkommit ge-
nom valet av att genomföra en fältstudie med deltagande observationer 
och intervjuer samt anlägga ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. 
Studiens livsvärldsfenomenologiska ansats har inneburit att fenomenet 
möten har utforskat utifrån lärarnas erfarenheter och förståtts utifrån 
att människor och värld är sammanflätade med varandra. Forsknings-
ansatsen med dess frågeställningar är det som i en avhandling gör det 
möjligt att se, undersöka och skapa kunskap om något. Samtidigt inne-
bär dessa val även begräsningar, vissa saker blir inte möjliga att se och 
viss förståelse uteblir. Att reflektera över valen i relation till den kun-
skapsprocess som har ägt rum är en central del av forskningstradition-
en.  

Från brett sökljus till fokus  

Fältarbetet liknade den ”trattliknande” process som Agar (2006, s. 184) 
beskriver. Den innebär att forskaren inledningsvis har en öppenhet 
inför vad som sker i fältet och är beredd att lära utifrån vad som sker 



 Möten som pedagogisk hållning 

183 

och allt eftersom riktar ett tydligare och specifikt fokus i studien. Jag 
närmade mig fältet med öppen och vid fråga: Vad pågår i undervisning 
på folkhögskolans hantverkskurser, utifrån didaktiska aspekter av 
undervisning såsom planering och iscensättning. Forskningsfokuset 
utvecklades successivt i fältarbetet till ett intresse för möten mellan 
lärare och kursdeltagare i hantverkskurserna. Först sökte jag brett efter 
en variation av möten för att sedan fokusera på vad som kännetecknar 
olika möten och dess innebörder samt mötens betydelse. Den inledande 
delen av mitt fältarbete kan beskrivas som trevande och prövande för 
att söka ett fenomen och formulera forskningsfrågor. Jag upplevde en 
förvirring när det gällde vad jag konkret skulle göra och hur jag skulle 
göra. Hur aktiv skulle jag egentligen vara i mina deltagande observat-
ioner? Skulle jag måla, dreja och sy eller skulle jag mest titta på? Vad 
skulle jag rikta mitt sökljus på? Vad var egentligen mitt fenomen? Min 
erfarenhet av de inledande observationerna stämmer väl överens med 
Emersons m.fl. (2011) beskrivning av en nybörjares erfarenhet av att 
uppleva en tveksamhet och osäkerhet kring vad som ska uppmärksam-
mas och vad som är av värde att anteckna. Till en början liknande mina 
deltagande observationer vad Ambjörnsson (2004) beskriver som med-
följande observationer och Czarniawska (2007) som skuggning. Det vill 
säga att jag fanns i rummet där skeenden tog form men samtidigt inte 
nära dem på grund av min passivitet i interaktioner och aktiviteter. Det 
ledde till att jag hamnade i en distanserad position som innebar att jag 
inte kom tillräckligt nära för att kunna ta del av lärares livsvärld och 
erfarande. För att komma nära valde jag i stället att bli mer involverad i 
kursernas aktiviteter, en omställning som kursdeltagare Olle uppmärk-
sammade.  

Men Filippa, nu antecknar du ju nästan ingenting som du 
gjorde i början. Då bodde du ju i den där boken, men nu 
har du fattat grejen. Skapa! (Kursdeltagaren Olle) 

Kursdeltagaren Olles kommentar säger något om hur mitt metodolo-
giska arbete i fältet förändrades över tid. I hans värld kanske det bara 
blev så att jag slutade att ”bo i boken”. Men för mig var det medvetna 
val som låg bakom denna förändring som skedde i takt med att jag 
ringade in fenomenet möten och utvecklade tillvägagångssättet i det 
metodologiska arbetet. Konkret innebar det att jag exempelvis delvis 
började ägna mig åt samma uppgifter som kursdeltagarna arbetade 
med. Jag engagerade mig mer i lärarnas mer enkla arbetsuppgifter så 
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som att bära in levererad lera i lerförrådet. Det var först när jag deltog 
aktivt i olika vardagliga skeenden och aktiviteter som jag verkligen 
kunde närma mig och utforska fenomenet. När jag började engagera 
mig i skapandeprocesser17 i kursen närmade vi oss varandras livsvärl-
dar på ett mer naturligt sätt än tidigare. Genom interaktionen i dessa 
skapandeprocesser tillägnade jag mig erfarenheter som liknade lärar-
nas och kursdeltagarnas. Det innebar i sin tur att jag kunde utgå från 
och använda våra gemensamma erfarenheter för att söka utforska och 
förstå lärarnas erfarenheter på ett mer djupgående plan. Min ökade 
delaktighet innebar att delaktigheten i sig blev mer autentisk i betydel-
sen att mitt deltagande involverade faktiska kursuppgifter. Slutligen 
innebar även mitt ökade deltagande att lärare och kursdeltagare er-
kände min närvaro i de vardagliga händelserna på ett mer självklart sätt 
än tidigare. Detta ledde i sin tur till att vi fick bättre relationer till 
varandra och att vi lärde känna varandra på ett personligt plan. Forska-
rens roll i fältet har även beskrivits som en paradox (Rosaldo, 1989). Å 
ena sidan ska forskaren eftersträva att bli en del av sammanhanget som 
studeras å andra sidan behålla rollen som vetenskaplig forskare. Under 
hela min fältstudieperiod har balansen mellan att vara observerande 
och deltagande varit en påtaglig verklighet som också har gett upphov 
till dilemman att hantera.  

Golds (1958) beskriver forskarens roll i deltagande observationer 
utifrån fyra olika roller: complete observer; observer-as-participant; 
participant-as-observer; eller complete participant. Det vill säga fors-
karen kan inta rollen som observatör, observerande deltagare, delta-
gande observatör eller rollen deltagare. Utifrån denna modell försköts 
min roll från observatör till att bli mer av en deltagande observatör. 
Modellen har kritiserats för att ge en bild av forskarens deltagande som 
en linjär process (se exempelvis Davies, 2008). Det vill säga forskaren 
uppfattas intensifiera sitt deltagande allt eftersom fältarbetet pågår. 
Rabinow (1977) argumenterar för en mer cirkulär förståelse av begrep-
pen deltagande och observation som samtidigt utgår från att forskaren, 
trots hög grad av deltagande, alltid uppfattas förbli både en ”outsider” 
och en som observerar. 

 
17 De konkreta uppgifterna i skapandeprocesserna innebar att jag exempelvis arbetade 

med lera, målade och fotade med lärarnas och kursdeltagarnas hjälp. 
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In the dialectic between the poles of observation and par-
ticipation, participation changes the anthropologist and 
leads him to new observation, whereupon new observation 
changes how he participates. But this dialectical spiral is 
governed in its motion by the starting point, which is ob-
servation (Rabinow, 1977, s. 79-80).  

Med andra ord, forskarens deltagande förändrar forskarens hållning i 
fältet vilket leder till nya observationer som i sin tur förändrar hur fors-
karen deltar. Men, poängterar Rabinow (1977) själva utgångspunkten 
för denna dialektik är observation. Min roll i de deltagande observat-
ionerna liknar väl Rabinows (1977) dialektiska beskrivning. Jag inledde 
fältarbetet med att observera och när jag sedan deltog mer aktivt gjorde 
jag nya observationer som i sin tur förändrade mitt deltagande. 

Den inledande fas i fältarbetet byggde på vad Emerson m.fl. (2011, 
s. 24) benämner som forskarens ”initial impressions” och ”personal 
sense of what is significant or unexpected”. Det vill säga, jag sökte iden-
tifiera vad som framträdde som centralt för informanterna och i miljön 
utifrån mina första intryck och personliga erfarenheter och reaktioner. 
Allt eftersom jag lärde känna miljön, lärarna och kursdeltagarna och 
blev mer involverad i de vardagliga skeendena förflyttades mitt fokus 
från mina personliga reaktioner och erfarenheter till informanternas 
erfarenheter och reaktioner av vad som var centralt och viktigt i sam-
manhanget. Emerson m.fl. (2011) beskriver detta som att forskare för-
skjuter fokus till vad som är meningsfullt för informanterna: ”The field 
researcher watches for the sorts of things that are meaningful to those 
studied” (Emerson m.fl, 2011, s. 25) vilket i mitt fall handlade om att 
uppmärksamma vad lärarna erfor som meningsfullt i relation till mö-
ten. Att urskilja vad som är meningsfullt för informanterna beskrivs av 
Emerson m.fl. (2011) handla om att söka efter mening som inbäddat i 
och uttryckt i naturlig och vardaglig interaktion.  

…more indirectly and inferentially by looking for the per-
spectives and concerns embedded and expressed in natu-
rally occurring interaction. (Emerson m.fl., 2011, s. 27)  

I stället för att fråga informanterna rakt ut sökte jag fånga inbäddad 
mening genom att precis som Emerson m.fl. (2011) argumenterar för, 
det vill säga uppmärksamma utmaningar, problem eller starka känslor 
som ofta är uttryck för meningsfullhet. För mig innebar det att bära en 
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vaksamhet inför denna typ av uttryck i den vardagliga interaktionen 
mellan lärarna och kursdeltagarna.  

Samtidigt är det, precis som Van Maanen (2010) påpekar omöjligt 
att förutse vilka händelser som är centrala för att få kunskap om feno-
menet. Stundtals befann jag mig i händelser och situationer som var 
oförutsägbara i sig men som också rymde en osäkerhet kring dess rikt-
ningar. Det vill säga jag visste varken att de skulle uppstå eller vad som 
skulle ske i dem som eventuellt var av värde för studien. Jag tackade 
oftare ja till att ta del i olika aktiviteter i fältet än att jag avböjde. Det 
krävde i sin tur en flexibilitet, öppenhet och spontanitet från min sida 
som ibland var svår att uppnå med tanke på dels doktoranduppdragets 
övriga förpliktelser, dels mitt privatliv med sina åtaganden. 

Covid-pandemin var en händelse som var omöjlig att förutse men 
blev samtidigt ett betydelsefullt skeende genom att fenomenet möten 
blev extra tydligt genom att lärarnas invanda och kroppsliga förtrogen-
het med sammanhanget och deras praktik plötsligt avbröts. Lärarnas 
vardagliga värld i vilken de rörde sig och där saker och ting var begrip-
liga för dem existerade plötsligt inte på samma sätt. Oförutsedda men 
centrala situationer krävde min öppenhet och flexibilitet för att kunna 
vara följsam mot fenomenet. Vid pandemins utbrott, när skolan 
stängde ner försökte jag snabbt möblera om i min kalender för att 
kunna delta mer intensivt och kontinuerlig i det som hände. Mitt lä-
rande om fenomenet byggde därmed i viss mening på vad Van Maanen 
(2010, s. 220) kallar ”logic of discovery and happenstance” snarare än 
”logic of verification and plan”. Även om det metodologiska arbetet i 
fält innebar medvetna och väl avvägda val så kan jag samtidigt, likt 
Amit (2000) konstatera att det i viss utsträckning var omständigheter-
na, som styrde utvecklingen av det metodologiska arbetet och inte tvär-
tom. 

Medforskarsyn och reflexivitet i fältet 

Davies (2008) och Amit (2000) menar att det inte går att bedriva fält-
forskning utan att forskaren påverkar sammanhanget och människor 
som forskaren interagerar med. Min närvaro och aktivitet bidrog exem-
pelvis till att lärarna blev medvetna om situationer och företeelser som 
jag hade iakttagit i deras praktik men som de själva nödvändigtvis inte 
hade uppmärksammat eller reflekterat över. Det hände att lärarna i 
efterhand återkom till händelser och situationer som vi gemensamt 
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hade erfarit och ville tillföra ytterligare förtydliganden eller reflektioner 
kring dessa. Det hände också att lärarna sökte upp mig och erbjöd sina 
idéer som de tänkte kunde vara värdefullt och viktigt för min forskning. 
Detta visar på hur lärarna själva började reflektera över sina handlingar 
och skeenden i praktiken som jag genom min närvaro och nyfikenhet 
hade initierat. De uttryckte tacksamhet över detta samtidigt insåg jag 
att det också innebar ett arbete för dem, nämligen att fundera över sin 
egen roll och sitt lärarskap vilket de kanske inte vara beredda på från 
början.  

En viktig fråga är hur jag som forskare hanterar den här typen av 
påverkan. Precis som Coffey (2002) påpekar positionerar reflexiv me-
tod forskaren i studien på ett sätt som innebär att jag både är subjekt 
och forskare. Schwandt (2015) poängterar därmed betydelsen av att 
fortlöpande kritiskt reflektera över fältarbetets arbetsprocess, forska-
rens närvaro, handlingar och interaktion med informanterna. Det var 
viktigt för mig att ständigt reflektera över arbetsprocessen och min re-
lation till lärarna och kursdeltagarna för att bli medveten om dynami-
ken mellan oss och för att upprätthålla goda relationer men samtidigt 
behålla mitt fokus på min roll som forskare och beakta etiska aspekter. 
Etherington (2007) påpekar vikten av att ett reflexivt arbetssätt möjlig-
gör att aktualisera och adressera etiska frågor under hela forsknings-
processen. Just detta att vara subjekt och forskare på samma gång gav 
mig anledningen till att ständigt reflektera över etiska frågor. Jag lärde 
känna lärarna och vissa kursdeltagare på ett sätt som innebar att vi del-
vis fick vänskapsliknande relationer. För mig var dock mitt uppdrag 
som forskare påtagligt och präglade min närvaro i fältet medan jag 
ibland upptäckte att det inte alltid var lika tydligt för lärarna och kurs-
deltagarna. Jag upplevde att de stundtals tycktes se mig mer som en 
nära vän än som en forskare. När lärarna gav uttryck för att uppfatta 
vår relation mer av en vänskapsrelation och mer förtroligt berättade 
saker hamnade jag i etiska dilemma. Skulle jag påminna dem att jag 
befinner mig på skolan som forskare och att de kanske inte borde be-
rätta? Eller skulle jag lyssna och inte avvisa dem i samtalet? Ibland 
valde jag att lyssna till deras personliga berättelser men fast besluten 
om att inte ta med det inom ramen för studien med hänsyn till infor-
manterna. Vid andra tillfällen valde jag att påminna dem om min roll 
som forskare och bad dem om deras tillåtelses att anteckna och ta med 
deras berättelser. Ofta fick jag det men vid något tillfälle hände det att 
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jag inte antecknade utifrån informantens önskan om att inte göra det. 
Jag upplevde således ofta vad Stacey (1991) pekar på, nämligen en 
spänning mellan närhet och distans när jag försökte skapa en forsk-
ningsprocess som kännetecknas av äkthet, ömsesidighet och intersub-
jektivitet mellan mig och lärarna.  

Eftersom etnografisk forskning baseras på och är beroende av soci-
al interaktion blir relationer en central del i forskarens fältarbete ge-
nom att de bidrar till att få svar på forskningsfrågorna (Davies, 2008). 
Att bygga tillitsfulla relationer och upprätthålla dem över tid visade sig, 
precis som Agar (2006) påpekar vara en tidskrävande uppgift. Bengts-
son (2005) och Geertz (1993) går ett steg längre och menar att upprätt-
hållande av förtroendefulla relationer utöver att vara tidskrävande är 
överordnat exakt vilka metoder som forskaren använder eller hur fors-
karen väljer att analysera sitt material. Likt Davies (2008) resonemang 
erfor jag att relationerna och dess kvalitet hade med tillgång till feno-
menet att göra. En förutsättning för att komma nära fenomenet och 
utforska det var att vi alla kunde dela med oss av oss själva, våra kun-
skaper, idéer, reflektioner och erfarenheter utan större förbehåll vilket 
förutsätter tillitsfulla relationer. Samtidigt, precis som Davies (2008) 
påpekar interagerar forskaren ofta med olika informanter och att dessa 
interaktioner, precis som de flesta mänskliga interaktioner ser ut på 
olika sätt. Så var det även för mig. Vissa av mina interaktioner i fältet 
var djupgående och fokuserade på en viss form av relation eller aktivitet 
medan andra var mer diffusa och inbegrep en bredd av intresse och 
aktiviteter. Två av lärarna fick jag en särskild relation till som kan lik-
nas vid vad Davies (2008) benämner som nyckelinformanter. Dessa 
lärare bidrog på ett särskilt sätt genom att de var tillgängliga och visade 
förståelse för att fältforskning syftar till att jag som forskare ska skapa 
kunskap. Det innebar att vi bar en ömsesidig förståelse för våra olika 
sammanhang och våra roller samtidigt som det fanns en vilja hos dessa 
lärare att bidra med sin kunskap.  

Jag var öppen inför lärarna med vad jag iakttog och lade märket till 
i fältarbetet och vi befann oss i ett pågående samtal kring händelser och 
skeenden. På så sätt konstituerande jag kunskap tillsammans med dem 
snarare än om dem om. I den betydelsen umgicks jag med fältet snarare 
än observerade det. För mig har det varit viktigt att i möjligaste mån se 
lärarna som medskapare i denna kunskapsprocess. Detta arbetssätt 
innebar också att våra relationer stärktes, vi hade ofta mycket att prata 
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om och vi upplevde många skeenden och situationer tillsammans. Det 
innebar samtidigt att jag hamnade i etiska dilemman under fältarbetets 
gång som nämnt ovan. 

Samtidigt finns det skillnader mellan oss människor så som exem-
pelvis våra specifika livshistorier, livsplaner, erfarenheter, emotionella 
vanor och sociala positioner som innebär att våra relationer är asym-
metriska (Young, 1997). Det betyder att vi som människor inte kan för-
stå varandra fullt ut och att vi inte heller fullt ut som forskare se och 
förstå situationer, fenomen och händelser utifrån informanternas posit-
ioner (Orlie, 1994; Young, 1997). Utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt 
perspektiv uppfattas vi kunna förstå varandra eftersom vi delar en och 
samma livsvärld samtidigt som vi aldrig kan gå in i varandras kroppar 
och erfar som en annan människa (Merleau-Ponty, 2002). Självklart 
fanns det skillnader mellan mig och informanterna som innebar att vår 
relationer var asymmetriska samtidigt var inte skillnaderna så vitt 
skilda att det inte gick att identifiera likheter och överlappningar i våra 
idéer och tankar. Min utgångspunkt har varit att vi kan lära om andra 
människors perspektiv, världsbilder och livsvärld snarare än att befinna 
oss i varandras positioner. Förståelse förstår jag därmed som något 
som blir möjligt genom att vi delar en och samma livsvärld samtidigt, 
genom att vi ser skeenden i ljuset av andra skeenden från en annan 
människas utsiktspunkt och erfarenhet kan det leda till förståelse för 
andra människors erfarenheter. 

Studiens empiriska forskningsansats med livsvärlden som ut-
gångspunkt har inneburit att jag har undersökt fenomenet – möten – 
mellan lärare och kursdeltagare i pedagogisk praktik utifrån just 
mänskligt erfarande. Ansatsen har även inneburit ett integrerat synsätt 
på liv och värld, individ och kollektiv samt subjekt och objekt som har 
skapat möjlighet att studera kopplingen mellan liv (person) och värld 
(det sociala) utan att välja motstridiga kontrahenter. Det innebär att 
möten utifrån studiens resultat är både pedagogiska och sociala, samti-
digt. Avhandlingens ansats med dess holistiska förståelse av människa 
och värld har även synliggjort och skapat kunskap om den levda krop-
pens betydelse i undervisning. 

Vad ska vi med utbildning till? 
Utbildning, nationellt och internationellt, har kritiserats för att bli allt-
mer instrumentell i ljuset av mätbarhetens tidevarv där produkt och 
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resultat har blivit viktigare än process. Ett allt för stort fokus på an-
ställningsbarhet och meritering i utbildning har kritiserats för att leda 
till att andra värden som inte så lätt låter sig mätas men som är av 
värde utelämnas (Biesta, 2015; Bornemark, 2018). När utbildning 
granskas utifrån olika kvalitetsområden har just undervisningskvalitet, 
vad som händer i klassrummet och som är kopplat till begrepp som 
kunskap, demokrati, bildning och lärande, visas sig vara det som kom-
mer i skymundan (Bergh, 2010; Mufic, 2022). Frågor av instrumentell 
och administrativ art får större utrymme än pedagogiska frågor om 
utbildningens mål och syfte. Bornemark (2018) argumenterar för hur 
mätbarhet i form av målstyrning och kvalitetssäkring även påverkar 
vilken kunskap som värderas i samhället, inom både yrkesprofessioner 
och utbildning. Bornemark (2018) argumenterar vidare för att erfaren-
hetsbaserat och förkroppsligat kunnande som med begreppet fronesis 
beskrivs som praktisk klokskap och personligt omdöme har åsidosatts i 
relationsorienterade yrken till förmån för yrkeskunnande som är möj-
ligt att mäta och kvalitetssäkra. I linje med detta har lärares yrkeskun-
nande varnats för att präglas av en tro på metoder och strategier sna-
rare än omdömesförmåga (Liedman, 2015). Kritiken har även handlat 
om att undervisning i allt större omfattning har kommit att känneteck-
nas av baklängespedagogik och avsaknad av bildning (Carlgren, 2018). 
Baklängespedagogik i betydelsen att elever på förhand får reda på vad 
de förväntas lära och därefter tränar på att visa upp sitt kunnande. Det 
innebär hävdar Carlgren (2018) att fokus förskjuts från ämnesinnehål-
let till att visa upp kunnandet. Det är exempelvis inte diktens innebörd 
som därmed blir viktig utan hur elever samtalar om dikten på sätt som 
svarar mot betygsstegen.  

Denna samlade kritik har adresserat den grundläggande frågan: 
vad ska vi med utbildning till? Biesta (2015) menar att utbildning har 
tre syften – subjektifiering, kvalificering och socialisering – men är kri-
tisk till den samtida utbildningens fokus på kvalificering. Biesta (2015) 
menar att subjektifiering som handlar om att göra det möjligt för elever 
att bli självständiga, fria subjekt som kan möta omvärlden på ett vuxet 
vis hamnar i skymundan. Det handlar enligt Biesta (2015) om att 
komma ur en egoistisk hållning och idén om att jaget inte har någon 
koppling till världen. Med andra ord handlar det om att se sig själv som 
en del i ett större sammanhang och därmed även känna solidaritet med 
något mer de egna begären. Lärarens roll i undervisning handlar där-
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med om att skapa ”a place of dialogue” som utmanar elever till att leva 
tillsammans, att delta, att kommunicera och att samverka, att agera 
självständigt men med respekt för andra. Det möjliggör att upptäcka att 
vi inte är ensamma, att vi inte bara existerar i våra tankar och med-
vetande, utan i och med världen. Här behöver dialog förstås i sin djupa 
bemärkelse, inte som en förhandling eller sökande efter konsensus. 
Snarare rör det sig om att se och närma sig livsvärldar som skiljer sig 
från ens hittills erfarna, att lära att samexistera i dissonans (Larsson, 
2013). När frågan om vad vi ska med utbildning till inte främst besvaras 
utifrån en idé om vad som ska produceras utan utifrån vad som möjlig-
görs innebär det att andra värden än de som premieras i den globala 
utbildningspolitiken kan synliggöras.  

Biesta (2017) pekar även på hur konsten genom att ha blivit en 
mätbar produkt i utbildning förlorar sitt värde som en kreativ och lek-
full process där skapande, utforskande och upptäckande och därmed 
även tappar möjligheter till det lärande som kan väckas därigenom. Att 
utforska vad det innebär att vara människa och orientera sig i en kom-
plex värld utan att tappa hopp, mod och framtidstro ter sig väsentligt i 
en tid då vi står för stora globala utmaningar som exempelvis klimatfrå-
gor och hållbarhetsfrågor. Hantverkskurserna tillsammans med folk-
högskolan skulle kunna ses som ett exempel på vad Biesta (2011) be-
nämner ”a place of dialogue” där det blir möjligt att utforska och förfina 
våra viljor, längtan, önskningar och mål för en slags framåtsyftande 
mobiliserande, nämligen genom att dessa kan förvandlas till en positiv 
kraft i samhället och världen (Biesta, 2011, 2017). Hantverkskurserna är 
ett exempel på en plats där konsten fortfarande kan vara en dialog i 
vilken människor lär ett hantverk och existerar mellan varandra och 
världen.  

Konsten som skapas i hantverkskurserna gör det möjligt att ut-
forska hantverket och skapande. Samtidigt möjliggör det även att träda 
fram som människan inför andra människor och blir erkänd och utma-
nad i sin hållning till sig själv, livet och världen. Konsten i kurserna 
utgör en materiell förkroppsligad praxis. Kunnandet finns exempelvis i 
händer, i seendet och i känslan i relation till materialet och verktygen 
och utvecklas i samspelet mellan dessa. På liknande vis kan konsten att 
undervisa, den pedagogiska hållningen, beskrivas som förkroppsligad 
och inbäddad i den levda kroppen (kroppen som iakttar, känner och 
erfar) tillsammans med det materiella och allt det som existerar i en 
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given situation. Det innebär också att lärare ser, iakttar, känner, lyssnar 
och följer en lärprocess likt skapande processer som sker i hantverket. 
Kroppens givna roll och närvaro i hantverkslärandet kan beskrivas po-
sitionerar den levda kroppen som en självklarhet i undervisning, i den 
pedagogiska hållningen. Öppenhet och lyhördhet som kan spåras till 
centralt kunnande i konstnärliga, skapande processer skulle kunna be-
tyda att den pedagogiska hållningen faller tillbaka på konsten. Med 
andra ord, konsten i sig bjuder in till öppenhet och lyhördhet. Livs-
världsfenomenologi bidrar samtidigt med en förståelse av den pedago-
giska hållningen som en ”samtidighet”. Det betyder att det varken går 
att reducera eller isolera delar i ett såsom exempelvis lärarnas seende 
snarare är seendet, lyhördhet och öppenheten sammanvävda och i exi-
sterar i en samtidighet. Hållningen är inte ett förhållningssätt utan en 
komplex samtidighet mellan levda kroppar, materialitet, konsten – allt 
det som situationen rymmer. 

Att träda fram som människa inför andra människor samt att bli 
erkänd och utmanad i sin hållning till sig själv, livet och världen besk-
rivs inte sällan i det allmänna talet bland lärare på folkhögskola som att 
”växa som människa” eller som det ”en får på köpet”. Det är svårfångat 
i ord och än svårare att fånga i siffror. Avsaknad av målstyrning och 
bedömning som följer av folkhögskolans särskilda villkor möjliggör ett 
holistiskt lärande och personlig utveckling. Att staten tillhandahåller 
resurser och infrastruktur för personliga och kulturella engagemang-
former ter sig unikt i ett internationellt sammanhang men även inom 
ramen för svensk vuxenutbildning. Men samtidigt är inte folkbildning 
utan kritik. Kritiken inom folkbildningen om kvalitet har i allt större 
omfattning bemötts genom ökad kontroll och hårdare styrning. I skri-
vandets stund utmanas folkhögskolans autonomi av regeringens krav 
på ökad styrning av folkbildningen genom det så kallade Tidöavtalet 
(2022) som ger uttryck för regeringens politiska prioriteringar.  

Samtidigt visar den här avhandlingen att folkhögskolans avsaknad 
av målstyrning möjliggör andra värden av utbildning än de som ofta 
framträder i dagens samtal om den. Jag vill argumentera för att frihet-
en – från en förgivettagen checklista på utbildningsmål som skulle in-
nebära att lärare alltid kom med en agenda utifrån densamma – möj-
liggör vad Biesta (2015) benämner som subjektifiering. Konsten i hant-
verkskurserna tillsammans med folkhögskolans autonomi gör folkhög-
skolan till en plats där subjektifiering uppmuntras och kan bli till. Sub-
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jektifiering fotad i en livsvärldsfenomenologisk förståelse för folkhög-
skolans idétradition av olika bildningsideal innebär att möta andra 
människors livsvärldar och därigenom vidga den egna.  

En ökad kontroll som riskerar folkhögskolans autonomi skulle inte 
enbart riskera att inskränka enskilda människors möjligheter att kunna 
påverka sin livssituation och engagemang i samhället. Det skulle också 
riskera en plats i samhället som banar väg för gemensamma samhälle-
liga världen som har med både socialpolitik, kulturpolitik samt konst-
närlig och kompensatorisk fostran att göra. Folkhögskolestudier har 
visat sig möjliggöra konstkarriär, en unik erfarenhet av skapande pro-
cesser, att tillägna sig grundläggande behörigheter på grund- och gym-
nasienivå samt meritering till högre studier men även återhämtning, 
rehabilitering och habilitering och nyorientering efter en tuff period i 
livet (Fürst & Nylander, 2020; Hugo m.fl., 2019).  

Statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen möjliggör 
för kurserna på folkhögskola att fylla viktiga samhällsfunktioner, vare 
sig det är för meritering, socialisering eller subjektifiering. Med dess 
mångfald av kurser och heterogena deltagargrupper har folkhögskolan 
potential att utgöra ett delat rum (Larsson, 2010) där människor kan 
lära sig leva tillsammans i dissonans. Vår tid som präglas av stora om-
välvande samhällsfrågor nationellt men även globalt, som exempelvis 
klimatförändringar och politisk polarisering behöver platser där vi 
tränas i att leva i just dissonans. Att folkhögskolan i dessa tider kan 
erbjuda en plats där det blir möjligt att tillsammans med andra reflek-
tera, utforska, lära och hämta kraft för att sedan omvandla det till en 
positiv kraft i samhället och världen är värt att värna om. 

Implikationer för folkhögskolans och lärares praktik  
Folkhögskolan är en brokig utbildningsform med många olika kurser 
och deltagargrupper vilket gör det svårt att tala om det som en sak 
(SOU, 2003:94). Även om flera försökt har gjorts för ringa in dess 
särart och dess pedagogik har det visat sig att det inte så lätt låter sig 
fångas. Det olika öar av heterogenitet inom folkhögskolan med skilda 
kännetecken bidrar till komplexiteten. Skolorna och deras bakgrund 
med olika huvudmän och kursinriktningar kan spela roll liksom kur-
sernas olika inriktningar och nivåer (Nylander, 2014). Den här avhand-
lingen visar att undervisning i hantverkskurser utifrån folkhögskolans 
särskilda villkor bidrar till ett komplext undervisningsuppdrag som 
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positionerar lärare i att stå i det öppna och ovissa snarare än dirigera 
mot givna, på förhand formulerade mål. Även om lärares relationsar-
bete i denna studie stämmer väl överens med vad som inom tidigare 
forskning beskrivs som ett relationellt förhållningssätt i möten med 
elever skiljer den sig på en punkt (se exempelvis Aspelin, 2015, 2016; 
von Wright, 2006). I utbildningsformer med målstyrning från nation-
ella läroplaner och kursplaner är det till syvende och sist läraren som 
antas vara den som vet vad som blir bäst för den lärande. Det är rimligt 
att förstå som en naturlig konsekvens av att dessa utbildningssamman-
hang är just målstyrda. Med andra ord, policy ger en given riktning och 
lärarens uppdrag är att arbeta för att elever når målen. Samtidigt är det 
rimligtvis inte den direkta målstyrningen i sig som skapar detta utan 
genom att den verkar medförande. Med andra ord kan målstyrningen 
beskrivas tränga in i lärarens agenda och relation till elever som sanno-
likt också innebär att lärarna både tar och får en styrande position i 
möten. Denna avhandling visar att avsaknaden av målstyrning frigör 
läraren från en sådan inställning.  

Även om extern målstyrning inte existerar i folkhögskolan kan 
själva folkhögskolan dock själv välja att vara målstyrda. Målstyrningen 
kommer då inifrån folkhögskolan själv, vilket exempelvis fritidsledar-
utbildningen är ett exempel på där gemensamma styrdokument tagits 
fram för alla fritidsledarutbildningar av deras egen styrelse (Fritidsle-
darskolorna i samverkan, 2017). Det kan även gälla för allmän kurs i 
vissa skolor där lärare väljer att låta undervisningen styras av gymna-
sieskolans kursplaner. Resultaten i den här avhandlingen visar på att 
den här typen av vald målstyrning kan leda till att lärarna inte får till-
gång till möten och dess relationella dimension. Genom att styra tiden 
och innehållet riskeras den pedagogiska hållningen som bejakar tid 
som levd tid och rum som levt rum. Öppenhet och lyhördhet inför vilka 
kursdeltagarna är och kan bli liksom vilka erfarenheter de bär med sig 
riskeras att utelämnas till förmån för en färdigdefinierad kursplan uti-
från givna mål för utbildningen snarare än för kursdeltagarna. Det 
finns därmed en risk för att det blir läraren som styr.  

Den här avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till litteraturen om 
lärares pedagogik på folkhögskola genom att beskriva, packa upp och 
synliggöra hur lärare använder möten som en pedagogisk hållning. Ge-
nom att den pedagogiska hållningen synliggörs utifrån konkreta skeen-
den i folkhögskolans praktik bidrar avhandlingen även till ett erkän-
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nande av lärares praktik på folkhögskola som ibland har avvisats på 
grund av avsaknad av akademiska beskrivningar och begrepp för den-
samma. Samtidigt gör folkhögskollärare många saker: undervisar, be-
dömer, väljer vilka som ska antas till utbildning och är med och formar 
skolans manifest. Den här avhandlingen kan inte ge en full bild av dessa 
lärares pedagogiska arbete, men bidrar med en viktig pusselbit i att 
förstå lärares dagliga arbete i möten med kursdeltagare. 

Framtida forskning  
I den här avhandlingen har möten mellan lärare och kursdeltagare i 
hantverkskurser på folkhögskola utforskats. Med empiriskt material 
från etnografiska fältstudier och ett livsvärldsfenomenologiskt perspek-
tiv visar studien hur lärarnas praktik präglas av en pedagogisk hållning 
som kännetecknas av en stark tilltro till möten som utgångspunkt för 
undervisning och lärande. Lärares och kursdeltagares levda kroppar i 
dessa möten har en central och viktig betydelse för de didaktiska val 
som lärare gör. Studien visar vidare hur den relationella dimensionen 
av dessa möten kan förstås och vilken betydelse möten har i lärares 
praktik. Genom att jag lägger fokus på lärares livsvärldar och erfaren-
heter tar denna studie exempelvis inte hänsyn till den institutionella 
dimensionen av lärares yrkesutövning. Den innebär att lärarna antas 
representera något mer än enbart sig själva vilket därmed skulle kunna 
förklara varför det som lärarna säger och gör i denna studie uppfattas 
som viktigt av kursdeltagarna. Det som jag förstår som möten och be-
kräftande arbetssätt skulle således utifrån ett sociologiskt och struktu-
rellt perspektiv snarare kunna förstås vila på institutionell maktutöv-
ning. Lärarnas levda kroppar skulle därmed kunna förstås vara utrus-
tade med möjlighet att bekräfta, leda och styra utifrån en institutionell 
dimension som inte utforskas här.  

Samtidigt, med utgångspunkt i denna studies fokus på möten uti-
från lärarnas erfarenheter och studiens resultat om en stark tilltro till 
möten i den pedagogiska praktiken vore det intressant att vända blick-
en till de lärare som arbetar på allmän kurs. Med tanke på att lärarupp-
dragets förutsättningar samt utbildningsbakgrunder skiljer sig åt mel-
lan lärare på allmän och särskild kurs ter sig en komparativ studie av 
dessa olika lärargrupper särskilt intressant. Under min fältstudie kunde 
jag skönja skillnader mellan dessa lärargruppers resonemang i pedago-
giska frågor men även kring deras förståelse av läraruppdraget på folk-
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högskola. Kan det vara så att tilltron till möten möjligtvis är mer given 
inom ramen för lärare på särskild kurs som besitter en större frihet när 
det gäller undervisning eller återfinns möten som en pedagogisk håll-
ning även inom gruppen lärare på allmän kurs? Det vore också intres-
sant att undersöka hur kursdeltagare på folkhögskola erfar möten i den 
pedagogiska praktiken. Ännu en intressant fråga inom folkhögskolans 
kontext är huruvida det, utöver möten, finns andra dialektiska pedago-
giska verktyg i lärares praktik på folkhögskola. Ytterligare en fråga är 
vilka didaktiska och pedagogiska begrepp och modeller som skulle 
kunna utvecklas med basis i avhandlingens resultat. Som utbildnings-
forskare, skulle det även vara intressant att undersöka fenomenet mö-
ten i en bredare utbildningskontext. Används möten som ett pedago-
giskt verktyg och får de samma betydelse i en tydligare målstyrd utbild-
ningsform? 

Denna forskning skulle var viktig för folkhögskolan, för folkhög-
skollärarutbildningen och folkbildningens identitet samt för forskar-
samhället som vill förstå relationella aspekter av undervisning och peda-
gogik.
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English summary 

Interpersonal encounters in the folk high school  
– a study on folk high school teachers’ pedagogical approach  

 
The aim of the thesis is to contribute to the understanding of pedagogi-
cal practices and everyday learning at folk high schools by exploring 
encounters between teachers and participants. Additionally, this thesis 
explores how the relational dimension of these encounters can be un-
derstood and what significance they have in teachers’ practice. To ac-
complish this, the study draws on empirical material from craft courses 
at a folk high school, where encounters are made visible and described 
from a teacher’s perspective. 

Folk high schools have an important place in adult education in 
Sweden. Established in 1868 they constitute the oldest form of adult 
education in the country. Today, there are over 150 folk high schools in 
Sweden, which are owned by county councils or by trade unions, 
churches, temperance societies or other non-profit organisations. Folk 
high schools, which serve adult participants, are distinct from public 
school by being free from standardised curriculums formulated by 
higher powers or authorities. Instead, each school locally formulate its 
own curriculum within the framework of the Folk High School Code 
and can also qualify students for university studies. Its formal frame-
work is based on ideas that have grown and been shaped through the 
Swedish popular movements of the 19th century creating conditions for 
the pedagogical practice and teachers’ practice, which differs from 
many institutionalised forms of education both nationally and interna-
tionally. Today’s folk high schools offer a wide range of courses in which 
a wide range of motives can be accommodated especially within the 
craft courses. Within the folk high school system these courses enjoy 
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the greatest freedom in designing their own curriculum. The framework 
of the Folk High School Code is formulated with the broader aim of 
popular education policy, serving as prerequisites for the distribution of 
government grants for all popular education. For receiving government 
support the folk high schools must aim to: 

 
• contribute to the strengthening and developing of democracy 
• contribute to enabling people to influence their life situation 

and create a commitment to participate in societal development 
• contribute to equalising educational gaps and raising the level of 

education and training in society 
• contribute to broadening interest in culture and increasing par-

ticipation in cultural life 
(Folkbildningsrådet, 2018)  

This officially formulated purpose of the folk high schools serve as the 
sole equivalent to the national curriculum as far as goals and contents 
are concerned. Instead, folk high schools have the autonomy to decide 
what courses to offer designing them according to their own preferred 
contents and teaching methods. They also have the freedom to profile 
their particular school based on their ideals worldview, which further 
set them apart from the general school system (Gustavsson, 2018).  

For various reasons, teachers at folk high schools constitute an in-
teresting vocational group. There are no formal eligibility requirements 
for these teachers, which means that each folk high school can recruit 
and hire the people they deem purposeful for their courses. With the 
exception of commissioned courses within municipal adult education 
where schools must comply with formal teacher qualifications (Ministry 
of Education, 2015), the competencies required for teaching are only 
dependent on the course offered, which are not consistent over time. 
The diversity of participant groups and courses offered makes up an 
important backdrop to the teaching staff which therefore hold a wide 
range of work experience, competence, and educational backgrounds. 

The research approach  
The research questions for this thesis focus on encounters in the peda-
gogical practice. The overall purpose of the thesis is to explore educa-
tional practices and everyday learning at folk high schools. More specif-
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ically, I am interested in how encounters between teachers and partici-
pants are manifested in the educational practices of a folk high school’s 
courses in art and handicraft.  
 

1. How does the variety of encounters appear in the everyday life 
of the craft courses? 

2. How can the relational dimension of encounters between 
teachers and participants be understood? 

3. What significance do encounters have in teachers’ practice? 
 
These questions are investigated through an ethnographic field study 
involving participant observations, recorded interviews, daily conversa-
tions, and local school documents. The empirical material consists of 
fieldnotes, recorded and transcribed interviews, and documents. The 
study is based on the theory of lifeworld phenomenology, specifically, 
Merleau-Ponty’s ideas concerning the lived body, lived time, and lived 

space.  
A lifeworld phenomenological approach means that the thesis ap-

proaches the teaching vocation through its existential dimensions and 
interprets concrete interpersonal relationships as a starting point for 
how teachers experience and understand themselves and their actions. 
This approach contributes with insights into how teachers as actors are 
in constant change depending on what they encounter and how it ap-
pears meaningful to them. The intertwining of the world and the hu-
man being at the centre of the phenomenological approach proves im-
portant because it manifests that the teachers, through their directed-
ness, are perceived to spontaneously constitute meaning in the inter-
personal encounters with the participants. The concepts of lived time 
and lived space contribute to the understanding of how teachers use 
their experiences in multiple directions, both in relation to the past, 
present, and future. The teachers’ experiences are perceived as embod-
ied, which is central to the theoretical perspective (Merleau-Ponty, 
2002). Their bodily lived experiences provide them with a reasonable 
and adequate basis for understanding bodily interaction and embodied 
knowledge in education.  

Lifeworld phenomenology also helps to make visible and under-
stand the body in relation to teaching in a holistic way. In other words, 
it makes it possible to discover the importance of the human body in an 
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educational context that is not based solely on a physical or psychologi-
cal approach. The perspective also contributes to capturing and visual-
ising non-verbalised knowledge and bodily incorporated knowledge 
through lifeworld phenomenology, recognising the body as an entity. By 
connecting people to their surrounding world and situating them in a 
lifeworld, emotions are perceived as part of being a body that experi-
ences – a lived body. The phenomenological framework also enables 
the exploration of encounters based on an understanding that teachers 
and participants are intertwined. That means teachers and participants 
form an intersubjective relationship rather, than a subject-subject rela-
tionship or a subject-object relationship. This interweaving makes it 
possible to make visible bodily and existential dimensions in teachers’ 
practice and bring to the forefront the impact they may have on en-
counters in folk high schools. 

Findings 
Overall, the findings show pedagogical approach characterised by a 
strong belief in encounters as an open-ended starting point for all 
teaching and learning. This approach is characterised by an under-
standing of teaching as a process with relational and existential dimen-
sions. It is further illustrated by an emphasis on openness, sensitivity, 
and attention to the participants’ lifeworld, as well as by responsively 
following, interplaying and challenging participants in encounters. En-
counters appear in different forms and constitute the centre of the ped-
agogical practice, being what teachers constantly return to and rely on. 
Encounters appear both spontaneously and in organised activities in 
daily life but what they do have in common is the teachers’ directedness 
towards the participants’ lifeworld. While they can be short and intense, 
personal, and deep, and lead to strong bonds between teachers and par-
ticipants, encounters can also challenge participants’ interpretations, 
thoughts, and ideas. They are initiated by both teachers and partici-
pants and allow them all to be seen and recognised as humans as well 
as craftsmen. 

Encounters also appear as the manifestation of participants, in-
volving the courage to take a stand and the courage to share thoughts 
and experiences in the creation process. The rich variations of encoun-
ters should not be understood as isolated events but rather as interwo-
ven with pedagogical practice. In this way, encounters stand out as 
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something greater and with a wider meaning than the sum of each en-
counter.  The encounters exist as a human, social and pedagogical phe-
nomenon in the form of communication, interaction, and constituted 
meaning, and can thus be described as a pedagogical tool for teachers. 
For example, in chapter “Möten” the encounters I have referred to as 
“vaskande möten” and “lärande möten” show that encounters with the 
participants’ lifeworld are a prerequisite for teaching. In these encoun-
ters, it becomes possible to determine what to teach and how to teach it 
and to shape teaching based on who the participants are, their interests, 
and what their purposes are with their studies. In this way, encounters 
have a didactic function. In learning encounters, it is also possible to 
shape, reshape, and adapt teaching based on what is happening in the 
participants’ learning processes, intentionality, and horizon of possibili-
ties. In other words, teaching is adjusted in encounters with partici-
pants based on whom they are at a given moment, where they are in 
their learning process, and what their purpose is with their studies, 
which in turn requires a focus on the participants’ lifeworld. In these 
encounters, teachers also appear as learning subjects, since they experi-
ence encounters as an opportunity to learn themselves, receiving new 
knowledge not limited to craft or their own teaching practice. 

This strong belief in encounters as a space for craft learning and 
human development may also be regarded as limiting to a certain in the 
sense that there are no given methods or strategies that automatically 
lead to an encounter. Although the pedagogical approach – the open-
ness, curiosity, and attentiveness towards the participants’ lifeworld – 
appears central to the teacher’s efforts to create a meeting, the encoun-
ter is completely dependent on the participants’ responses. The interac-
tion and co-operation may collapse if, for example, the teacher misun-
derstands and fails to capture the bodily expressions and the inherited 
meaning needed for co-operation to take shape. The pedagogical ap-
proach – openness, curiosity, and attentiveness – that can enable the 
encounter is thus vulnerable when participants choose not to want to 
meet or when the interaction collapses for other reasons. The encounter 
involves being in an uncertain and insecure place, which means that the 
teachers beforehand cannot know what the participants’ responses will 
look like or what will take shape in the encounter between them. Teach-
ers being directed towards the participants’ lifeworld means that what 
is to be learned and how it is perceived will emerge in the encounter. 
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This does not mean that the teachers enter the encounter with no pre-
conceptions. They bring with them their knowledge of the craft, ideas 
about content and course assignments, but also their experiences of 
being a teacher and a human in the world. 
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Husserl, E. (1913[2004]). Idéer till en ren fenomenologi och fenomeno-

logisk filosofi. Thales. 
Husserl, E. (1976 [1952]). Ideas. General Introduction to Pure Phe-

nomenology. (B. W. R. Gibson, Trans.). George Allen & Unwin Ltd. 
Ingold, T. (2017). Anthropology contra ethnography. HAU: Journal of 

Ethnographic Theory, 7(1), 21-26. DOI: 10.14318/hau7.1.005 
Jarl, M. (2012). Skolan och det kommunala huvudmannaskapet. 

Gleerups. 
Jeffrey, B., & Troman, G. (2004). Time for ethnography. British edu-

cational research journal, 30(4), 535-548. DOI: 10.1080/ 
0141192042000237220 

Johansson, E. (1999). Etik i småbarns värld. Om värden och normer 

bland de yngsta barnen i förskolan. [Doktorsavhandling, Göte-
borgs universitet]. 

Johansson L. & Bergstedt B. (2015). Visions unite through the concept 
of democracy: The school and the Popular Adult Education. Scan-

dinavian Journal of Educational Research (59)1, 42-57. DOI: 
10.1080/00313831.2013.838697 

Jonsson Widén, A. (2016). Bildundervisning i möte med samtidskonst: 
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Appendix 1: Intervjuguide 

Du själv 
• Vad arbetar du med här?  
• Hur kommer det sig att du jobbar här?  
• Hur länge har du arbetat här? 
• Vad har du gjort innan du började arbeta här? 
• Vad har du för utbildning? 
• Arbetar du heltid? Deltid? 

 
Undervisningen 

• Vilka ämnen undervisar du i? 
• Hur ser en undervisningsdag ut för dig? 
• Vad gör man som lärare i de ämnen som du arbetar med?  
• Hur stora undervisningsgrupper har du? 
• Hur rekryteras deltagarna till kurserna? 
• Hur går urvalet av deltagarna till?  
• Hur ser deltagargruppen ut? Var kommer de ifrån? Ålder? Kön? 

Varför går de utbildningen? 
• Vilka framtidsplaner har deltagarna? 

 
Innehållet 

• Hur ser innehållet ut i kurserna? Vad gör ni? Hur? 
• Vad, vem eller vilka påverkar kursernas innehåll? 

 
Planeringen 

• Hur går planeringsarbetet till i kurserna? 
• Påverkar ditt nätverk av kontakter undervisningen? Hur?  
• Hur organiseras arbetet mellan kollegorna? 
• Vad handlar era lärarmöten om? 

 
Syftet  

• Vad tycker du är de estetiska kursernas främsta uppgift här på 
folkhögskolan? 

• Vad är syftet med kurserna? 
• Om du fick bestämma, skulle syftet med kurserna se annorlunda 

ut? På vilket sätt? 
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Skolan  
• Hur skulle du beskriva den här skolan? 

• Hur styrs den här skolan?  
• Vad styr de estetiska kursernas verksamhet här på skolan?  
• Finns det någon relation mellan internatet och undervisningen? 

Hur ser den ut? 
• Med dina erfarenheter av att arbeta som lärare inom de estetiska kur-

serna på skolan. Finns det något som du skulle vilja ändra på?  
 
Avslutningsvis 

• Vad har jag missat? Är det något mer du skulle vilja berätta som du 
upplever att du inte har fått säga? 
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Appendix 2: Informationsblankett

2018-02-12
Institutionen för beteendetenskap och lärande, IBL
Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande

Jag, med handledning av mina handledare, genomför ett forskningsprojekt
som syftar till att undersöka hur det går till när lärare planerar och genomför
undervisning i folkhögskolans estetiska kurser. I projektet är folkhögskolan
som undervisningskontext och dess roll för undervisningen intressant.

Intervjun är ett tillfälle för dig som lärare att beskriva och berätta om det
ditt arbete med undervisning i estetiska verksamheter i relation till folkhögsko-
lemiljön. Ditt deltagande är frivilligt och materialet som skapas är avsett för att
försöka besvara det ovan syftet. Du bestämmer själv om du vill delta eller inte
och du bestämmer själv vilka frågor du vill svara på.

Dokumentinsamlingen och observationerna som, delvis, kommer att ge-
nomföras på skolan under våren 2019 men framför allt under läsåret 19/20 är
ett tillfälle för mig som forskare kunna fånga in, beskriva och skapa förståelse
för den vardagliga undervisningen i kurserna.  

I avrapporteringen av undersökningen tillämpas metoder för att göra det
yttersta för att garantera att du som person inte ska kunna identifieras av någon
utomstående. Material från intervjuer och observationer kommer att förvaras
på ett sätt som förhindrar insyn från personer utanför projektet.

I projektet tas ett brett grepp om de estetiska profilutbildningarna och re-
sultatet från undersökningen kommer att mynna i ut i ett antal artiklar som
också kommer att ingå i en sammanläggningsavhandling.  Resultat kan
komma att publiceras i andra vetenskapliga publikationer.

Filippa Millenberg, doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet
filippa.millenberg@liu.se

Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet
per.andersson@liu.se

Erik Nylander, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet
erik.nylander@liu.se
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Medgivande 

 

1. Jag har fått tillgång till information om studien och förstår hur 
den kommer att utföras samt hur mycket tid den kommer att ta. 

 
2. Jag har fått möjlighet att få eventuella frågor kring studien be-

svarade innan studien påbörjades och jag vet vem jag ska kon-
takta om jag har fler frågor.  

 
3. Jag vet att informationen som kommer fram i studien kommer 

att hanteras konfidentiellt och behandlas så att inga obehöriga 
kan ta del av den. All hantering av personuppgifter sker i enlig-
het med de bestämmelser som fastställts i PUL och GDPR. 

 
4. Jag har fått information om att jag deltar frivilligt i denna studie 

och vet varför jag har blivit tillfrågad detta, samt vad syftet med 
mitt deltagande är. 

 
5. Jag vet att jag också kan komma att bli kontaktad för uppföl-

jande intervjuer. Jag vet då att det är möjligt, att utan moti-
vering, avböja ytterligare deltagande.  

 
6. Jag vet att informationen som kommer fram i studien kommer 

att sparas av Linköpings universitet i en säker miljö under tio år, 
för att därefter förstöras.  
 

7. Jag har fått information om att jag kan avbryta mitt deltagande 
när som helst och att jag inte behöver uppge skäl till varför jag 
inte längre vill delta.  

 
 
Kontaktuppgifter 
Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
 
Filippa Millenberg 
filippa.millenberg@liu.se 
013 – 28 24 36  
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Appendix 3: Samtyckesblankett

2018-02-12
Institutionen för beteendetenskap och lärande, IBL
Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande

Eftersom du har valt att delta i denna studie vill jag återigen informera
dig om projektet och hur vi behandlar den information som framkom-
mer. Informationsbrevet är bilagt denna samtyckesblankett.
Jag skulle vilja observera undervisningen och spela in de intervjuerna
(ljudinspelning). Inspelningen görs i datainsamlingssyfte. Om du ger
ditt medgivande, vänligen ge ditt medgivande genom din namnteckning
på denna blankett.
Med din namnteckning intygar du att du fått information om forsk-
ningsprojektets syfte och tillvägagångssätt, att du fått tillfälle att ställa
frågor, fått dem besvarade, samt att du fått information om behandling
av personuppgifter. Du samtycker också till deltagande i studien.

Informantens namnteckning

___________________________________________
Namnförtydligande

____________________________________________
Datum

____________________________________________

Kontaktuppgifter
Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta:
Filippa Millenberg
filippa.millenberg@liu.se
013 – 28 24 36
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