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ABSTRACT 
Svensk titel: Uttalad profil och dolda krav – Folkhögskolors huvudmän och dess påverkan på 
musiklinjer 
Title in English:  Pronounced profile and concealed demands – The principles of folk high 
schools and their influence on music classes  
 
Sökord: Folkhögskola, Huvudman, Ideologi, Musiklinje, Rörelseskola, Landstingsskola  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur folkhögskolans huvudman 
påverkar skolans musiklinjer. Centralt i studien är huvudmännens ideologiska grundsyn eller 
avsaknaden av den samme. Alla folkhögskolor står under en huvudman och det är en viktig 
parameter för folkhögskolornas existens. Huruvida huvudmännens ideologiska grundsyn 
kommer till uttryck och påverkar folkhögskolor har debatterats hårt i folkhögskolans historia. 
Däremot är forskningen kring ämnet mycket begränsad vilket har gjort arbetet med studien 
extra spännande. För att undersöka hur det ser ut i dag har vi besökt fyra svenska 
folkhögskolor med olika huvudmän. Vi samtalade med en musiklärare från varje skola samt 
respektive skolas rektor. Efter att vi samlat in data tolkar vi informanternas svar och ställer 
dem mot varandra. Vi kommer fram till två centrala begrepp i vårt resultat, den uttalade 
profilen och de dolda huvudmannakraven. Av stor vikt i studien är den underliggande 
förhållningen vi tolkar att våra informanter har gentemot respektive sin huvudman. Slutligen 
diskuterar vi de konsekvenser som huvudmannens ideologi får på musiklinjerna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

FÖRORD 
Vi vill här först och främst tacka våra informanter som har ställt upp på att bli intervjuade 
eller har svarat på våra frågor via e-post. Vi vill tacka professor Christer Bouij som hjälpt oss 
att finna litteratur i ämnet. Tack riktas även till vår handledare Jan Eriksson. Slutligen vill vi 
rikta ett tack till övriga kursdeltagare för den relevanta kritik vi fått från dem angående vår 
studie under arbetets gång.  
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1. INLEDNING 
Som tidigare studenter vid folkhögskola är vi överens om att tiden på folkhögskolan var en 
viktig tid i livet både för den konkreta musikutvecklingen samt den sociala utvecklingen. 
Merparten av våra medstuderande var i samma fas i livet. Vi hade tagit studenten, någon hade 
jobbat något år men de flesta av oss var i en period i livet då ”jaget” och ens självbild 
utvecklas och formas oerhört mycket. Vi läste båda två på varsin rörelseskola och att skolan 
stod under en ideologi var något som inte gick obemärkt förbi. På musikhögskolan har vi 
märkt att majoriteten av studenterna i vår årskurs har tillbringat minst ett år på folkhögskola. 
Detta ofta för att förbereda sig inför musikhögskolans utbildningar. Av egna erfarenheter vet 
vi att folkhögskolan och dess miljö präglar elevens tillvaro. Många folkhögskolor, också de vi 
studerat vid, är förlagda på landsbygden och som elev är du relativt isolerad från den övriga 
världen. Detta särskilt om eleven valt att bo på internatet om ett sådant finns. Att konstant 
befinna sig i en miljö som präglas av samma människor i ett helt läsår bör påverka en 
människa. Kanske påverkar det ännu mer i och med att folkhögskolestudenter ofta är i en 
utvecklingsfas i livet där de är mer påverkningsbara. 

När vi skulle välja forskningsområde för vår studie började vi resonera kring om och i så 
fall hur huvudmannen påverkar musikundervisningen på folkhögskolan. Det blev också 
utgångspunkten för vår studie. Våra tankar sträckte sig förvisso utanför musikämnet men det 
är musiklinjerna på respektive folkhögskola som står som centralt forskningsobjekt i vår 
studie. Vi bestämde oss för att undersöka hur fyra musiklärare på fyra folkhögskolor med 
olika huvudmän ser på sin huvudman och dess ideologi i den mån det finns en uttalad sådan. 
Tre av folkhögskolorna tillhör kategorin rörelseskolor och den sista folkhögskolan tillhör 
kategorin landstingsskolor. De fyra huvudmännen vi valt att studera och jämföra är: Ett stift 
inom Svenska kyrkan, en huvudman sprungen ur arbetarrörelsen, ett frikyrkosamfund samt ett 
läns landsting. För att vidga vår studie och få ett större informationsperspektiv valde vi under 
arbetets gång att skicka frågor till respektive folkhögskolas rektor. Dessa åtta informanter och 
den litteratur vi har läst ligger till grund för vår studie. 
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2. BAKGRUND 
I boken Om folkhögskolan (Nordin, 1996) kan vi läsa att folkhögskola som skolform är ett 
unikt nordiskt fenomen. Företeelsen är kopplad till folkbildning och varje skola har frihet till 
eget upplägg. Målet enligt staten är att skapa aktiva, kritiska och självständiga människor som 
kan och vågar försvara demokratin. 
 
2.1. Bildning 
Bernt Gustavsson menar i Bildningens förvandlingar (2007) att bildning bör förstås i 
förhållande till den tid vi lever i och dess avgörande frågor. Gustavsson (2007) presenterar två 
utgångspunkter i begreppet bildning. Den ena utgångspunkten är att bildning strävar mot att 
uppnå färdig kunskap. Den andra utgångspunkten är att se bildning som ett evigt skapande där 
individen inte enbart skall förstå det som redan dokumenterats av andra utan kunna skapa ny 
förståelse bortom det redan kända (Gustavsson (red.), 2007). 
 
2.2. Folkbildning 
Nationalencyklopedin, beskriver folkbildning som ett ”samlingsbegrepp för människors 
insikter och orientering på områden utanför deras egna specialiteter och yrkeskunskaper. 
Folkbildning avgränsas gentemot dels akademisk specialisering dels yrkesutbildning” 
(Thorsell, 1991). Eftersom vi idag lever i ett högteknologiskt informationssamhälle har 
folkbildningen fått en annan inriktning och dess förutsättningar har förändrats. Syftet med 
folkbildningen är numera att strukturera det massiva informationsflödet vilket kan vidga 
människors perspektiv och bidra till höjd livskvalitet. Vidare syftar den till att öka tolerans för 
det främmande i samhälle. Genom tiderna har folkbildningen syftat till att skapa en helhetssyn 
på tillvaron. De fyra grenar folkbildningen har haft historiskt är: folkbibliotek, folkhögskolor, 
föreläsningsföreningar och studieförbund. I äldre tider svarade kyrkan för folkundervisningen 
där utbildningen inte bara innefattade läs- och skrivundervisning utan även 
katekesundervisning. Folkbildningsidéerna kom att spela en viktig roll i kulturdebatten från 
och med 1830-talet. 1842 trädde folkskolestadgan i kraft och ungefär samtidigt organiserades 
de första bildningscirklarna och arbetarföreningarna i Sverige. Folkbildningen ville arbeta 
klassutjämnande och samtidigt påskynda en social utveckling. Förutsättningarna för folkliga 
initiativ kom ur böndernas politiska utveckling och arbetarklassens starka tillväxt. Andra 
saker som spelade in var emigrationen och kontakterna med USA som i sin tur påverkade 
rörelser så som väckelse- och nykterhetsrörelserna. Ur folkbildningen kom folkhögskolan som 
blev ett bildningscentra kopplat till folkrörelserna. Flera av dessa skolor fick direkt 
rörelseanknytning. Till en början fanns en oenighet inom arbetarrörelsen ifråga om vilken 
inställning de skulle ha till folkbildningen. Målet var att förändra samhället radikalt. Vissa 
ansåg att detta mål krävde att man koncentrerade sig på politisk handling och tog avstånd från 
allt som kunde splittra intresset för den politiska kampen. Andra ansåg att den politiska 
kampen kunde främjas av de ökade kunskaper och insikter. Denna senare linje gick segrande 
ur denna oenighet i och med grundandet av ABF 1912. 

I ett pluralistiskt samhälle har folkbildningen en viktig roll för att stärka 
värdegemenskapen och minska klyftor i samhället. ”Folkbildningen bildar en motkraft till 
kulturens kommersialisering, vill motverka passivitet och ge en grundval för självständigt 
tänkande och ställningstagande i samhällsfrågorna; den vill påverka attityder mot till exempel 
invandrare och främmande kulturer i riktning mot tolerans och öppenhet. Allt detta avser att 
bidra till att stärka demokratin” (Thorsell, 1991). 
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2.3. Grundtvig och Folkhögskolan 
Folkhögskolan som skolform tillkom först i Danmark 1844 och den är det mest tydliga inom 
skolans och vuxenpedagogikens område som de nordiska länderna har bidragit med. Tanken 
om folkhögskolan väcktes på 1830-talet av den danske prästen och författaren N.F.S. 
Grundtvig (Furuland, 1991; Nielsen, 1992). Grundtvigs pedagogik byggde på ”det levende 
Ord”. Med detta menade Grundtvig att undervisningen skulle vara samtalsbaserad. ”Skolans 
huvudämnen skulle vara fäderneslandets historia och samhällsliv, dess diktning och sång” 
(Furuland, 1991). Grundtvig hade visionen att denna nya skolform skulle kunna gynna 
bönderna gällande deras andliga frigörelse såväl som deras sociala utveckling (Furuland, 
1991).  

1866 avskaffades den svenska ståndsriksdagen med Adel, präster, borgare och bönder. 
Självstyret åt kommunerna utökas och de välbärgade bönderna fick i och med det ökat 
inflytande och ökad makt. Folkskolan visade sig vara otillräcklig för att axla detta politiska 
ansvar. Således fick folkhögskolan en viktig roll för att tillgodose behoven hos en 
samhällsklass på uppgående (Nordin, 1996). Bondesönerna behövde, i och med 1862 års 
kommunallagar och 1866 års riksdagsordning, öva sig för den nya demokratiska 
offentligheten i press, landsting och kommunala församlingar. Genom uppsatsskrivning, 
talövningar och fingerade kommunalstämmor på folkhögskolorna fick de utbildning i detta. 
År 1868 startades de tre första folkhögskolorna i Sverige, Önnestad och Hvilan i Skåne samt 
Herrestad (nuvarande Lunnevad) i Östergötland.  Den svenska folkhögskolan skapade en 
självständig tradition men tog samtidigt intryck av dess danska och norska föregångare. I 
Sverige fick naturvetenskapliga ämnen, samhälls- och yrkesorientering en större del i skolan 
än i Danmark. Dessutom lades större vikt vid kunskapsinhämtandet. Leonard Holmström, 
förste rektor på Hvilans folkhögskola pekade på skillnaden mellan den danska och den 
svenska folkhögskolan och menade att den danska skolan såg till bildandet av känsla medan 
den svenska skolan såg till förståndet. Vissa folkhögskolor började på 1870-talet söka om 
bidrag från landstinget. Strider uppstod i pressen och vid landstingsmöten i samband med att 
skolorna beviljades bidrag eller inte. Att ha en skolform utan fasta regler ansågs av kritikerna 
som rent av samhällsfarlig (Furuland, 1991). 

De första svenska folkhögskolorna drevs av lokala föreningar och var enskilda företag. 
Dessa kan betecknas stödföreningsskolor och var förankrade i den omgivande bygden 
(Furuland, 1991). Regional utveckling ansågs viktig och därför uppträdde landstingen tidigt 
som ekonomiska tillskyndare och huvudman för många folkhögskolor (Nordin, 1996). Så 
småningom fick allt fler skolor landsting som ägare. Dessa landstingsskolor vände sig till hela 
länets ungdom och sammanförs ofta med stödföreningsskolorna och går då under 
beteckningen bygdeskolor. Under 1900-talets första decennium startades de första 
rörelseskolorna. Dessa var folkhögskolor anknutna till eller startade av arbetarrörelsen, 
nykterhetsrörelsen och ungkyrkorörelsen, från och med 1920-talet också knutna till 
frikyrkosamfunden. ”Rörelseskolorna profilerade med tiden sin undervisning betydligt mer än 
de äldre bygdeskolorna och kunde inom sin egen organisation rekrytera elever från hela 
landet” (Furuland, 1991). En gemensam särprägel för folkhögskolorna var att samhällsnyttan 
ska stå i samspel med individens utveckling, vilket har gjort att folkhögskolan har överlevt 
(Nordin, 1996). Under 1900-talet har folkhögskolan fungerat som en viktig bildningsväg för 
ungdomar ur bondebefolkningen och arbetarklassen. I takt med det allmänna skolväsendets 
utbyggnad har folkhögskolornas betydelse som förberedelse för yrkesutbildningar eller 
intellektuella karriärer naturligtvis minskat. Numera står folkhögskolan i högre grad närmre 
folkbildningens och folkrörelsernas tjänst och verkar inom vuxenutbildningens ramar med 
målet att överbrygga utbildningsklyftor, skapa bättre mänskliga förutsättningar att förstå, 
granska och medverka i det kulturella, sociala och politiska livet samt att vidga det 
individuella perspektivet på möjliga utbildningsvägar. Folkhögskolornas frihet och ansvar 
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som redan var vidsträckt vidgades ytterligare i och med ett riksdagsbeslut som togs 1991. Där 
bestämdes att de statliga bidragen till folkhögskolor och studieförbund skall administreras av 
folkbildningsrådet, som står som ett självförvaltande organ. De utvärderar också 
verksamheten (Furuland, 1991). 

En viktig vision för folkhögskolan är att när kunskap växer så växer även människan.  
Många skolor har utformat undervisningsmiljön så att de rådande ideologiska målen och 
verksamhetsformen får möjlighet att diskuteras. Folkhögskolan har svarat för en bred 
vuxenbildning inom flera olika områden. I centrum för folkhögskolan står samtalet och 
individens eget ansvar för sitt lärande. Skolformen är fri från centrala läroplaner. Individers 
erfarenheter är tänkta att brytas mot varandra och kopplas till etablerade kunskaper. Kultur 
spelar en viktig roll i folkhögskolan till exempel finns ofta musik-, bild- eller teaterlinje. 
Många folkhögskolelärare väljer att undervisa vid en folkhögskola som delar deras 
ideologiska grundsyn. Skolorna i sin tur har rätt att utse den medarbetare de behöver. Det är 
viktigt för folkhögskolelärarens arbete att denne fungerar i skolans unika miljö. Inställningen 
till om och hur mycket skolan ska präglas av huvudmannen har genom åren varierat. 
Objektivitet var centralt redan i Grundtvigs tankar om folkhögskolans uppgift. Dessa tankar 
följde med när folkhögskolan startades i Sverige och det debatterades friskt när speciellt 
rörelseskolorna startade egna skolor. Objektivitet ställdes mot indoktrinering och mot 
mångfald sattes likriktning. Det visade sig ganska snart att folkhögskolorna redan då kunde 
förena rollerna som folkrörelseorgan, vuxenutbildare och kulturbärare. Debatten dog ut, men 
rörelseskolorna levde vidare, utvecklades och blev fler. Valet av folkhögskola var fritt och 
den som inte sympatiserade med någon av rörelseskolorna kunde välja att läsa på någon 
landstingsskola.       

Ett krav på tydlighet i skolans profilering växte fram under 1950- och 60-talet. Detta som 
en reaktion på att tydligheten i skolornas profilering hade minskat under en period. I samband 
med, och till viss del på grund av, Vietnamkriget, vänstervågen och det rådande politiska 
klimatet under 1970-talet formades också folkhögskolan. Att vara objektiv var nu näst intill 
omöjligt. Detta fick till följd att folkhögskolorna tog en klarare ställning då det ansågs 
viktigare att stå upp för de svaga i samhället. 1977 kom en folkhögskoleförordning där vikten 
av profilering markerades. Denna markering har lett fram till det krav på profilering som finns 
idag. Varje skola måste numera beskriva vad just den har för mål med sina utbildningar för att 
skolan över huvud taget skall kunna få statsbidrag. En elev skall kunna veta vilka värderingar 
som ligger till grund för den utbildningen den valt. Det är inte bara huvudmannens ideologi 
som räknas till profilen utan även den huvudsakliga ämnes- eller målgruppsinriktningen den 
folkhögskolan har. Att vara huvudman för en folkhögskola betyder att man står som ägare och 
är den som driver skolan, dessutom har denne rätt att sätta sin prägel på skolan i fråga om 
kursutbud och målgrupper. Folkhögskolan som redan från tillkomsten var den friaste 
skolformen har sedan 1991 blivit ännu friare. Då togs större delen bort av det relativt 
omfattande regelverk, som var utformat av skolöverstyrelsens tillsynsmyndighet och som 
folkhögskolorna stod under. Numera får skolans styrelse, personal och kursdeltagare ta ett 
betydande ansvar för skolans verksamhet. Det finns fortfarande vissa ramar för 
folkhögskolans verksamhet som regeringen har utfärdat. Bland annat måste varje 
folkhögskola ha en styrelse, undervisningen skall vara avgiftsfri, det måste finnas allmänna 
kurser på varje folkhögskola och man måste ha fyllt 18 år för att antas till dem. Styrelsen på 
respektive folkhögskola har det yttersta ansvaret för att ange mål och inriktning för skolans 
utbildningar. Det är också styrelsen som har det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Ändå 
är det genom det dagliga samspelet mellan kursdeltagarna och lärarna som de mest 
närliggande besluten mera direkt och informellt påverkas. Det är där som demokratin i 
praktiken formas (Nordin, 1996). 
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I SOU (2004:30) står att läsa att folkhögskolor huvudsakligen bedrev tre typer av kurser 
under 1980-talet. Kurserna som genomfördes var: långa allmänna kurser, långa särskilda 
kurser och kortkurser. Utvecklingen har gått mot att innefatta flera kurstyper med olika 
kurslängd, fler kurser med tydliga målgrupper och fler kurser har också kommit att bli 
finansierade av andra intressen än stat och landsting. 1990-talet uppvisar en större rörlighet 
gällande folkhögskolors huvudmannaskap som tidigare var mer stabilt. Under denna period 
växte folkhögskolornas mångfald och variation. Nya skolor uppstod och förändringar i fråga 
om skolornas huvudmannaskap skedde i form av sammanslagningar, delning av stora skolor 
eller övergång till stiftelser. En tendens som ökat är att landstinget ifrågasätter sin roll som 
huvudman för folkhögskolor. En annan är att flera organisationer kan dela på 
huvudmannaskapet samt att även kommuner kan ingå. Estetiska kurser är idag de mest 
eftersökta där musikkurserna 2002 hade störst verksamhetsvolym. 
 
2.4. Tidigare forskning 
Gällande tidigare forskning på området har vi förstått att sådan är mycket begränsad. 
Litteraturen vi använt berör till stor del folkhögskolans historia och utveckling. En bok som 
berör det område vi har valt att undersöka är Skall landstinget vara huvudman för 
folkhögskolan (Barrdahl, Berg & Nytell, 1988). Det är en utvärdering av tre folkhögskolor 
med Kopparbergs läns landsting som huvudman genomförd på uppdrag av just det 
landstinget. Den förklarar att en mycket stor del av de lärare som är involverade i den 
utvärderingen menar att landstinget borde vara huvudman. Detta därför att skolan på så vis 
kan vara politiskt och religiöst oberoende. Däremot påpekar författarna att det är viktigt att 
landstinget som huvudman engagerar sig i och visar ett intresse för skolans verksamhet. Detta 
är något som visats sig i utvärderingen att huvudmannen inte gjort. För att kunna stärka detta 
engagemang menar författarna att de respektive skolorna bör förtydliga sina verksamhetsmål 
och att dessa bättre följs upp av huvudmannen (Barrdahl, Berg & Nytell, 1988). Förutom ovan 
nämnda bok har vi hittat intressanta fakta om elevers medvetenhet om huvudmannens 
ideologiska grundsyn vid ansökning till folkhögskolor i två rapporter. I Musiklinjer på 
folkhögskolan (Liebgott, 1984) beskriver författaren att folkhögskolans profil är för 26 % av 
eleverna i hans undersökning direkt avgörande för valet av folkhögskola. Vidare skriver han 
att 100 % av de tillfrågade eleverna på Kaggeholms folkhögskola angav skolans ideologiska 
grundsyn som skäl till att det sökt dit (Liebgott, 1984). Detta är något som också bekräftas i 
rapport nr 122 från PUFF (Pedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan), Musik på 
folkhögskola (Tapper, 1987). Han tar upp ett fåtal exempel på folkhögskolor som på något sätt 
kräver att den sökande eleven ska dela skolans ideologiska grundsyn och även han nämner 
Kaggeholms folkhögskola där skolan uttryckligen säger att det krävs att eleverna ska ha rätt 
inställning. Men han påpekar samtidigt att de flesta folkhögskolor varken kräver eller märker 
att eleverna där delar skolans ideologiska grundsyn (Tapper, 1987). I SOU 2003:112 skrivs 
om folkhögskolan och dess skolmiljö. ”Upplevelsen av den inhägnade situationen ger troligen 
en stark möjlighet att börja identifiera sig med de normer som gäller” (SOU 2003:112, s.130). 
Vidare skrivs att den avgränsade skolmiljön och de sociala spelregler som är rådande kan ha 
en avgörande påverkan på eleven och dess studiegång.  
 

Är det rimligt att anta att det finns en uppsättning spelregler som alla får ta del av? Ja, de flesta 
berättar om liknande erfarenheter med mindre variationer för kurs, skola och boende. Det 
förefaller alltså som det finns en slags överenskommelse om att när man är på folkhögskola så 
agerar man så här. Det rör sig inte om ett strikt regelverk utan en uppsättning lämpliga sätt att 
tycka och tänka, troligen reproducerad genom den informella överföringen av kunskaper mellan 
kursgrupper, årskurser och lärare. Det behöver inte vara formellt presenterade och underbyggda 
regler eftersom de flesta med automatik kan antas fråga efter vilka tanke- och handlingsregler som 
gäller när det träder in i en ny miljö (SOU 2003:112, s.130-131). 
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Forskning om folkbildning har fått en renässans sedan 1990 då Mimer, det nationella 
programmet för folkbildningsforskning grundades. Mimer har sitt säte vid Linköpings 
universitet och har exempelvis till uppdrag att främja forskning om folkbildning i vid mening. 
Vidare kan vi läsa på Örebro universitets hemsida att Vetenskapsrådet år 2007 satsar 5,6 
miljoner kronor på folkbildningsforskning i ett treårsprojekt under ledning av Bernt 
Gustavsson, professor vid pedagogiska institutionen på Örebro universitet. Projektet innefattar 
forskare från Örebro universitet, Mälardalens högskola och Blekinge tekniska högskola och 
skall kartlägga vilken nytta den folkbildande verksamheten gör för enskilda individer och 
samhället i stort. 
 
2.5. Sammanfattning av bakgrund 
Redan tidigt i historien kan vi se hur viktig del huvudmannen har och har haft för 
folkhögskolans existens (Furuland, 1991). Landstinget är den huvudman som först kommer in 
i bilden. Detta för att samhällsutvecklingen med böndernas ökande inflytande näst intill 
krävde det (Furuland, 1991; Nordin, 1996). Strax därefter dyker de första rörelseskolorna upp. 
Rörelseskolorna såg också möjligheten i att utbilda människor inom sin egen rörelse och hade 
dessutom lättare att profilera sig mer då dess huvudman stod för en ideologisk grundsyn 
(Furuland, 1991). Diskussionerna kring rörelseskolornas ideologiska grundsyn och dess 
eventuella påverkan på kursdeltagarna har debatterats hårt periodvis under skolformens 
historia (Furuland, 1991; Nordin, 1996). Ändå är rörelseskolorna idag den dominerande typen 
av folkhögskola vilket innebär att dessa skolor har överlevt kritiken och växt sig starkare 
kanske just på grund av den (Nordin, 1996). Landstingsskolorna ser det som en styrka att inte 
stå under en ideologi (Barrdahl, Berg & Nytell, 1988; Nordin, 1996). De menar att 
landstingsskolorna är ett bra alternativ för de människor som vill läsa på folkhögskola men 
som inte sympatiserar med någon av rörelseskolornas ideologier och därför inte heller kan 
tänka sig att läsa på en rörelseskola (Nordin, 1996). Vår fråga blir således om och i så fall hur 
huvudmannens ideologiska grundsyn kommer till uttryck på den aktuella skolan. Under 
senare delen av 1900-talet har specialkurser dykt upp och i takt med att det allmänna 
skolväsendet har utvidgats har de allmänna kurserna minskat och specialkurserna blivit det 
största verksamhetsområdet på folkhögskolorna (Furuland, 1991; SOU 2004:30). 2002 hade 
musikkursen den största verksamhetsvolymen (SOU 2004:30) och eftersom vi båda utbildar 
oss till musiklärare är det naturligt för oss att angripa området utifrån musikkurserna. 
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3. PROBLEMOMRÅDE 
Grovt sett finns det två olika typer av folkhögskolor, dels rörelseskolor och dels landstings-
skolor. Vårt problemområde tar sin utgångspunkt i tanken på att det kan finnas någon skillnad 
folkhögskolor emellan som går att härledas till vilken huvudman folkhögskolan står under. Vi 
vill inte bara se till eventuella skillnaden mellan landstingsskolor och rörelseskolor utan även 
eventuella skillnader rörelseskolor emellan. Centralt i området är rörelseskolornas ideologiska 
grundsyn och dess eventuella uttryck i musikundervisningen. Finns det ett speciellt sätt att 
förhålla sig till musikundervisning beroende på vilken huvudman folkhögskolan står under? 
Folkhögskolorna har en gemensam värdegrund oavsett huvudmannaskap och vi ämnar belysa 
eventuella skillnader i synen på en sådan värdegrund på olika folkhögskolor med olika 
huvudmän. En ytterligare viktig fråga att fundera kring i ämnet är hur ett arbetslag på en 
folkhögskola formas och om dess utformning går att härleda till rådande huvudmannaskap. 
Om en sådan koppling finns vill vi försöka se om, och i så fall hur detta arbetslag 
representerar huvudmannens ideologiska grundsyn då en sådan finns. Vi vill med vår studie 
både se till eventuella uttalade såväl som outtalade skillnader folkhögskolorna emellan. 
 

4. SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur folkhögskolans huvudman 
påverkar skolans musiklinjer. 
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5. DEFINITIONER 
5.1. Ideologisk grundsyn 
Ideologi är enligt Svenska Akademins Ordlista ett system av uppfattningar och värderingar.  

I modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria är ideologi ett centralt men 
mångtydigt begrepp. Idag används begreppet allmänt i betydelsen åskådning. Vidare beskrivs 
ideologi som en enhet som innehåller både antaganden om verkligheten samt värderingar och 
handlingsnormer. Att vara knuten till en viss ideologi innebär att acceptera dess verklighets-
beskrivning samt att dela dess värderingar och handlingsprogram (Liedman, 1992).  

Med Ideologisk grundsyn menar vi en instans eller en persons värderingar, uppfattningar 
och idéer om hur ett samhälle skall byggas upp. Ordet samhälle i det här fallet kan även 
innefatta den lokala skolmiljön som respektive informant befinner sig i. Ideologisk grundsyn 
som begrepp innefattar såväl politisk- som religiös åskådning. I studien har vi använt oss av 
både huvudmannens ideologiska grundsyn samt skolans ideologiska grundsyn som uttryck 
och vi vill här förtydliga att vi med båda dessa uttryck menar samma sak då respektive skola 
delar sin huvudmans ideologiska grundsyn. 
 
5.2. Förtydligande av rörelseskolor 
I likhet med Nordin (1996) anser vi att även Svenska kyrkan går under begreppet 
rörelseskolor eftersom de står för en tydlig ideologisk grundsyn. 
  
5.3. Folkhögskolans gemensamma värdegrund 
En sammanfattning av regeringens proposition 2005/06:192, Lära, växa, förändra, ges i 
Faktablad U06.009, mars 2006 från utbildnings- och kulturdepartementet. Det är också den 
sammanfattning för den gemensamma värdegrunden som används av folkbildningsrådet på 
hemsidan www.folkhogskola.nu. Där står att läsa: 
  

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. Demokratin byggs i synnerhet i människors sinnen. Att arbeta för att 
påverka alla människors grundläggande värderingar om bland annat alla människors lika värde och 
jämställdhet mellan könen är en viktig del av folkbildningens uppdrag. 

 

6. AVGRÄNSNINGAR 
Vi vill här peka på faktorer som vi inte behandlar i studien. Vi har valt att inte behandla 
folkhögskolornas ekonomi då det är allt för tidskrävande. Vi är inte heller säkra på att det är 
relevant att beakta inom det syfte vi valt att utgå ifrån. Vidare vill vi poängtera att vi i 
huvudsak inriktar oss mot folkhögskolornas musiklinjer. Hade vi intervjuat lärare på andra 
linjer hade vi kanske fått ett annorlunda resultat. Slutligen vill vi peka på att vi inte har sett till 
genusperspektivet vid val av informanter.  
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7. METOD 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och tolka de data vi har samlat in. Arbetssättet kan 
beskrivas som hermeneutiskt. Vi kommer även att se till de rådande diskurser vilka 
informanterna rör sig inom. ”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en 
vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen” (Patel & Davidson, 2003. s. 28). Filosofilexikonet (1988) beskriver 
hermeneutiken till en början som en metod att tolka och förstå Bibeln och de klassiska antika 
texterna. Omkring år 1500 får hermeneutiken en ny innebörd då den anger metodregler för 
tolkningen av teologiska och klassiska humanistiska texter. De som tolkade texterna utgick 
ifrån att det fanns ett särskilt sanningsinnehåll i dessa texter. Under första delen av 1800-talet 
utvecklades hermeneutiken genom teologen och filosofen Schleiermacher och kom att 
omfatta alla texter eller mänskliga tankeprodukter. ”Schleiermacher understryker att förståelse 
rätt och slätt är något allmänt och djupt mänskligt; förståelse är själva förutsättningen för 
mänsklig gemenskap” (Kjørup, 1999. s. 253).  

Vidare kan vi läsa i Filosofilexikonet (1988) att under andra hälften av 1800-talet får 
hermeneutiken en klarare definition. Härmed får hermeneutiken till uppgift att återge andras 
psykologiska tillstånd på ett korrekt sätt. 

Kjørup (1999) reflekterar kring filosofihistorikern Gadamers tankar kring förförståelse. 
Gadamer menar att människans fördomar uttrycker vår förankring i vår sociokulturella 
kontext och dessa måste vi ha i åtanke när vi ska förstå något nytt. Vidare beskriver Kjørup 
(1999) Ricœurs tankar om den så kallade misstankens hermeneutik. ”Med misstankens 
hermeneutik förstår Ricœur den form av tolkning som inte precis ska dra fram textens dolda 
sanningar utan tvärtom avslöja dess förklädda osanningar” (Kjørup, 1999. s. 261). 
Hermeneutiken ser språket som centralt, det är ur språket vi kan tolka och skapa förståelse. 
Det är inte bara det talade och skrivna språket som tolkas utan även människors handlingar 
och mänskliga livsyttringar (Patel & Davidson 2003). Viktigt att poängtera är att vi har 
närmat oss området subjektivt utifrån vår egen förförståelse av det vi har studerat. Som vi 
skrev i vår inledning har vi båda egna erfarenheter av folkhögskolestudier. Vi förutsätter att 
människan formas i samspel med sin omgivning och i det här fallet är omgivningen den miljö 
som folkhögskolan utgör.  

Då en hermeneutisk metod är starkt individcentrerad har vi valt att komplettera metoden 
genom att se till diskurser eftersom det ger oss en större möjlighet att kontextualisera 
informanternas svar. Begreppet diskurs förklaras av Karin Widerberg (2002) i boken 
Kvalitativ forskning i praktiken. ”Diskurs är ett slags metasamtal som omfattar strukturerade 
övertygelser, rationaliteter, logiker och kunskapsformer som alla i ett samhälle förhåller sig 
till i olika sammanhang då de fattar beslut, argumenterar och prioriterar” (Widerberg, 2002. s. 
156-157). När en person talar om något så uttrycker han/hon sig alltid genom olika typer av 
diskurser. Det handlar om att positionera sig och ge en bild av sig själv i förhållande till något 
genom diskurser. Dessa metasamtal kan påverka både individens självförståelse och 
diskurserna som sådana. Vidare pekar Widerberg (2002) på att diskurserna kan överlappa 
varandra. Detta innebär att de kan stärkas av varandra. Samtidigt kan de också ställas emot 
varandra (Widerberg, 2002).  

I boken Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000) lyfter 
författarna fram att det inom diskurser skapas ”sanningar”. I och med att dessa ”sanningar” 
skapats utifrån gällande diskurs kan man aldrig komma fram till den egentliga sanningen. 
Därför menar författarna att diskursanalytiker skall upphöra att fråga om något är sant eller 
falskt och i stället fokusera på hur sanningseffekter skapas inom diskurser som varken är 
sanna eller falska (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Vi har samlat in data genom att intervjua fyra olika musiklärare anställda vid olika 
folkhögskolor med olika huvudmän. Vår utgångspunkt vid de intervjuer vi gjort har varit tratt-
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tekniken. Patel & Davidson (2003) beskriver den som ett sätt att gå från stora öppna frågor till 
de mer specifika. Först skissade vi upp tre huvudområden, där det första områdets frågor tog 
sin utgångspunkt i de olika folkhögskolorna och ställde dem mot varandra. Frågorna vi ställde 
under nästa huvudområde var kopplade till den aktuella skolan vi befann oss på och det tredje 
huvudområdet rörde frågor om den aktuella musikundervisningen. Dessa tre huvudområden 
kallade vi för det generella-, det mellanöppna- och det specifika området. Inom dessa 
områden ställde vi upp frågor som också de var indelade i tratt-teknikliknande ordning med 
huvudfrågor som mer öppna frågeställningar och dess följdfrågor som mer specifika. Vi har 
valt att kalla denna intervjumetod Dubbel tratt-teknik. Eftersom vi valde att göra en kvalitativ 
studie gavs det utrymme för informanterna att svara med egna ord. Syftet var att upptäcka och 
identifiera de fenomenen som vi fann i de svar vi fått. Viktigt att beakta är att det inte finns 
några ”sanna” svar. Detta kan vi koppla till den hermeneutiska arbetsmetoden vi beskrivit 
ovan. Vi har samlat in data och sedan först försökt att förstå helheten av informanternas svar. 
Därefter har vi pendlat mellan del och helhet under arbetets fortsatta gång. Avsikten var inte 
att nå fram till en teori i form av heltäckande lagar, utan de tolkningar vi gjort är unika och 
subjektiva. Vi vill här också tillägga att vi använt oss av utdrag ifrån respektive skolas 
hemsida i vissa intervjufrågor men att vi inte har redovisat dessa utdrag i studien. Detta enbart 
på grund av anonymitetsskäl. 

De fyra folkhögskolorna vi valde att fokusera på står som vi nämnt under fyra olika 
huvudmän. Det är ett stift inom Svenska kyrkan, en som är sprungen ur Arbetarrörelsen, ett 
frikyrkosamfund, samt ett läns Landsting. Vi valde dessa fyra för att få en så bred skillnad 
som möjligt. Önskvärt hade varit att ha med många fler men eftersom vi har arbetat under en 
tidspress har detta inte visats sig möjligt. De fyra musiklärarna vid de fyra musiklinjerna på 
folkhögskolorna har alla arbetat på skolan i mer än 15 år. Vi har intervjuat tre män och en 
kvinna. Här vill vi nu göra en kortare presentation av personerna som vi har gett fiktiva namn. 
Först intervjuade vi Anna som arbetar på en folkhögskola med ett stift inom Svenska kyrkan 
som huvudman. Därefter intervjuade vi Bo som arbetar på en folkhögskola med en huvudman 
sprungen ur Arbetarrörelsen. Vidare intervjuade vi Calle som arbetar på en folkhögskola med 
ett frikyrkosamfund som huvudman och slutligen David, som arbetar på en folkhögskola med 
ett läns landsting som huvudman. Arbetarrörelsens musiklinje är en filial till en moderskola 
som är förlagd på annan ort. Efter intervjuerna skickade vi fyra frågor via e-post till 
respektive skolas rektor (se bilaga 1). 
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8. RESULTATPRESENTATION 
8.1. Anna 
När Anna reflekterar fritt kring den huvudman hennes skola står under talar hon om trygghet 
kopplat till kristen tro som en central del. Anna betonar redan i början av samtalet sitt mål 
med undervisningen och poängterar skolmiljöns betydelse för eleverna.  
 

Den står för något baserat på en tro, den kristna tron. Det gör ju för mig att jag känner en trygghet. 
[…] Rektorn är ju vår länk mellan (huvudmannen) och oss. Jag tycker det är en väldig trygghet att 
veta att de står för någonting som jag också står för, de värderar människan. […] Mitt mål är att 
eleverna skall utvecklas som människor, inte först och främst bli jätteduktiga musiker även om 
eleverna har det målet när de kommer in. […] jag kan känna en frihet att den här människan 
behöver oss, han eller hon behöver vara i den här miljön för att vi tror att det skulle gagna den 
människans utveckling. 

 
Vi läste upp den sammanfattning av folkhögskolans gemensamma värdegrund som vi nämner 
i kapitlet definitioner och avgränsningar och frågade hur hon anser att skolans huvudman 
behandlar den. Vi poängterade att den är gemensam för alla folkhögskolor oavsett huvudman.  
 

Det kanske gäller alla ja? Mer eller mindre. […] Där tror jag att arbetslaget sätter sin prägel. […] 
Större delen av vårt arbetslag tror jag räknar sig som kristna och det sätter ju sin prägel. Så det 
finns ju en väldig trygghet på kollegiet tycker jag, man blir stöttad. Vi har haft lärare som inte varit 
det också, men kanske då inte riktigt känt sig bekväm.  

 
Anna fortsätter att tala om hur de konkret arbetar med värdegrundsfrågor på skolan. Vi 
frågade om vilka direktiv lärarna på skolan får. Anna anser att det centrala är möten mellan 
människor på skolan, att människor med olika bakgrunder får träffas. Samtidigt berättar hon 
att det inte är några direktiv uppifrån huvudmannen om hur de skall arbeta med dessa frågor 
utan att det sker lokalt på skolan. Hon berättar att de har ett antal olika råd på skolan, 
exempelvis kursråd och elevråd där elevrepresentanter får uttrycka sina åsikter. Hon nämner 
också vikten av att arbeta för att elever skall veta vad demokrati är.  
 

[…] ja, och det vill vi värna om. Demokratin över huvud taget, lära eleverna ”vad är demokrati?” 
och att ta sitt ansvar som elevrepresentant i olika grupper.  

 
På frågan om det aktuella huvudmannaskapets ideologiska tankar spelade någon roll för 
henne vid valet av arbetsplats svarar Anna att hon blev handplockad dit av två lärare som 
arbetade på musiklinjen då. Vi frågade om hon skulle kunna tänka sig att arbeta på en annan 
folkhögskola som inte har en kristen ideologisk grundsyn.  
 

Ja det tror jag nog, det hade jag nog kunna tänka mig. Men jag skulle kanske inte… om det var så 
att det stod väldigt hårt för en viss typ av politisk ideologi som inte jag kände alls… Där kan jag 
tänka mig att det hade blivit problem eller svårigheter att samarbeta. 

  
Därefter frågade vi om Anna tror att det är meriterande att ha en liknande ideologisk grundsyn 
som huvudmannen vid anställning på skolan.  
 

Jag tror det har en viss betydelse, ja. Jag tror just eftersom den människan skall känna att den trivs. 
Det är som när vi får hit eleverna också, att de skall trivas här. Vi skall trivas med den kollegan. 
Jag tror inte att det är ett måste, absolut inte ett krav utan det är mer ömsesidigt. […] Ja, jag har en 
känsla av att det kan spela lite roll även för den som söker. 

 
När vi samtalade med Anna om vilken målgrupp musiklinjen riktar sig till svarar hon att den 
är riktad till sådana som vill utveckla sin musik. Hon nämner även att det är många elever 
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som skriver i sina personliga brev när de söker till skolan att de vill gå på en kristen skola.  
Senare under samtalet berättar hon att det finns målbeskrivningar som lärarna på musiklinjen 
själva har skrivit. Vi frågade om det finns något i de här målbeskrivningarna som kan härledas 
till huvudmannaskapet. Anna säger då att det i första hand handlar om att möta människan 
och inte att utveckla perfekta musiker.  
 

Det är väl som jag sa från allra första början kanske att människan… det viktigaste är att möta 
människan, inte att den här individen skall bli en perfekt pianist eller sångare. Det tror jag vi har 
gemensamt (musiklärarna). Det växer man in i på något sätt som folkhögskolelärare att ha den 
synen. […] ju mer jag jobbat här har jag känt att det är det viktigaste. 

  
Anna tror att det finns ett särskilt sätt, som kommer ur huvudmannaskapet, att se på mötet 
mellan människor. Hon säger att det är viktigt att ha en huvudman som stöttar dem och vet 
vad de gör. Vidare samtalade vi om det finns något i den konkreta musikundervisningen som 
påverkas av huvudmannaskapet.  
 

Just mina specifika ämnen kanske jag inte känner mig varken styrd eller så av huvudmannen. Men 
jag tänker körerna till exempel när de skall välja repertoar så kanske… ja, ibland har vi haft en 
kapellkör, någon av lärarna som har varit mera knuten då till kapellet. […] Till jul och så där, man 
tänker väl att det inte skall stöta sig för mycket. […] Då tänker man ju att även nu på projektet att 
nja, det ska nog inte vara för mycket fyllesnack och sex och sådant, eller svordomar på scen. Vi 
skall ut och representera skolan på andra skolor nu, gymnasieskolor, det kanske inte är så lämpligt 
om det är för mycket. […] Men det reagerar eleverna själva på ofta.  

 
Samtidigt som Anna berättar att eleverna själva säger ifrån om det är något de upplever som 
stötande poängterar hon att musiklärarna ändå i vissa sammanhang får gå in och sätta stopp 
när eleverna inte själva ser hur en låt de valt till en konsert inte passar med skolans ideologi. 
 

Om eleverna själva tycker att det här är väl roligt och så är det lite, vad ska jag säga, passar inte 
riktigt kanske till vår ideologi eller så. […] att det inte ska stöta sig för mycket, […] för mycket 
ekivoka saker eller så. Avklädda människor eller så där, man tänker nog lite grand så… 
 

När Anna här pratar om sådant som hon anser inte passar till skolans ideologiska grundsyn 
menar hon att det handlar om sunt förnuft och upplever att musiklärarna har frihet under 
ansvar. Hon säger även att det är en fantastisk förmån att inte vara styrd. Vidare frågade vi om 
det finns något ämne som är obligatoriskt för musikeleverna utöver musikämnena och om 
detta ämne i så fall kan kopplas till huvudmannaskapet. Anna berättar att det har funnits i 
större utsträckning då samtliga elever på skolan tidigare under perioder var tvungna att läsa 
något livsåskådningsämne. Detta har under senare år försvunnit och ersatts av kulturdagar där 
målet är att elever från olika linjer skall mötas. Dessa kulturdagar är väldigt få under ett år. 
Att livsåskådningsämnena försvann var en ekonomisk fråga. Anna själv anser att det inte vore 
helt fel att ha ett livsåskådningsämne där eleverna kan komma i kontakt med skolans 
ideologiska grundsyn. Hon menar att skolan tidigare över lag var mer kännbart präglad av 
huvudmannaskapet och att förändringen har påverkats av flera olika faktorer, dels 
ekonomiska men också vilken teologisk syn sittande rektor har. Vi frågade om skolans 
huvudman vill att skolan skall präglas mer av dess ideologiska grundsyn.  

 
De kanske vill det, men allt har ju blivit mera uppluckrat på något sätt. Det är svårt… man kanske 
inte vill skrämma iväg folk, man vill inte lägga på folk utan det skall komma mera frivilligt av 
intresse, nyfikenhet. Det kanske har gått till överdrift också. 
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Avslutningsvis sammanfattade vi det vi hade samtalat om och vi frågade Anna om det var 
någonting hon ville tillägga.  

 
Det är ju väldigt svårt att veta hur mycket man påverkas av det. [huvudmannaskapet] jag har ju 
inte tänkt så mycket på det egentligen. Då kanske det är bra. Att jag inte behövt tänka på ”åh, vad 
skall de säga nu” och så där. Jag har nog känt en väldig frihet ändå. 
 

Efter intervjun fortsatte vi att diskutera med Anna. Hon pratade om huruvida huvudmannens 
ideologiska tankar påverkar olika musiklärare på skolan på olika sätt. Anna tror att några av 
hennes kolleger känner ett större ansvar gentemot huvudmannen att leva upp till dess 
ideologiska tankar. Detta beror enligt henne på vilken typ av uppväxt personen i fråga har 
haft. En person som växt upp i en kristen miljö bär med sig ett underliggande krav att leva 
upp till skolans ideologiska tankar anser Anna. Hon kallar detta underliggande krav för det 
kristna oket.  
 
8.2. Bo 
När Bo reflekterar fritt kring den huvudman hans skola står under berättar han att 
musiklärarna på musiklinjen emellanåt träffar andra lärare på andra folkhögskolor inom länet. 
Under dessa lärarträffar säger han att det inte diskuteras någonting utifrån att skolorna har 
olika huvudmän och att det inte är fråga om någon konkurrens skolorna emellan. Vi frågade 
Bo om han känner till folkhögskolans gemensamma värdegrund vilket han gör, och följd-
frågan blev då hur han ser på den. 
 

Ja det är oerhört viktigt med demokratifrågor, könsfrågor och rättvisefrågor över huvud taget. Det 
är oerhört viktigt, centralt verkligen. Det arbetar vi med och för här verkligen praktiskt, 
vardagsmässigt. Det kan jag ju säga att vi är mycket observanta på. Det är en central sak. 

 
Bo säger att det är ett krav från huvudmannen att behandla dessa frågor, samtidigt pekar han 
på att det faller sig naturligt inom arbetslaget att arbeta med dem. Vi frågade Bo om han tror 
att det är någon skillnad på hur man behandlar den gemensamma värdegrunden beroende på 
vilken huvudman skolan står under. Han svarade att det skulle förvåna honom om inte 
demokratifrågor och rättvisefrågor står i centrum. Han gör en jämförelse mellan en arbetar-
rörelseskola och en med frikyrklig huvudman där han menar att skolorna skapar sig grunder 
och tryggheter i olika delar när de behandlar den gemensamma värdegrunden. När vi 
samtalade om huvudmannens ideologiska grundsyn som folkhögskolan Bo arbetar på står för 
poängterar han att mötet mellan människor är centralt. 
 

Visst, det är det viktiga som lärare på den här skolan att man möter många elever. Det har jag gjort 
under många år, och att se människor växa. […] de har fått en härlig miljö med kompisar som är 
det viktigaste. […] Det är viktigt på många folkhögskolor, det är många band som knyts som 
räcker livet ut. Det är en oerhört viktig tid, det skall man vara medveten om.  
 

Vi frågade om skolans huvudman och dess ideologiska tankar spelade någon roll för hans val 
av arbetsplats. Bo menar att det inte spelade in utan att han skulle kunna tänka sig att arbeta 
på någon annan skola med annan huvudman. Däremot skulle han tveka till att arbeta på en 
folkhögskola med en huvudman vars politiska hållning står för långt ifrån hans egen. Vidare 
frågade vi om han tror att det är meriterande att ha en liknande ideologisk grundsyn som 
huvudmannen står för vid anställning. Bo nämner att det är en skillnad på om det gäller en 
anställning på moderskolan jämfört med musiklinjen som är förlagd på annan ort. 
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Skulle vi anställa någon här nere på musikdelen så bortser man inte från det, det skulle man ju inte 
göra, men det har kanske inte lika stor betydelse. (som på moderskolan) Fast det bör det kanske ha 
då om jag tänker till. […] åtminstone, man kan börja där, man får inte vara motståndare. (till den 
ideologiska grundsynen) 

 
När vi kom fram till frågan om vilken målgrupp musiklinjen riktar sig till svarar Bo att de har 
en musikpedagogisk profil. Detta innebär enligt honom att eleverna måste vilja arbeta som 
musiklärare på ett eller annat vis. Detta är enligt Bo väldigt högt prioriterat när de har 
ansökningar till musiklinjen. Vidare samtalade vi om måldokument och Bo svarar att det som 
finns nedskrivet om vad musikämnen skall innehålla har musiklärarna skrivit själva och att de 
ändras kontinuerligt. Vår följdfråga var om det finns någonting i de här dokumenten som kan 
härledas till huvudmannaskapet. 

 
I ensemblespel så gör vi ofta projekt där vi har till exempel arbetarsånger från en viss tid och 
jobbar med. Vi kan ha frihetssånger och sådana här saker. Om jag skrivit dit just det (i 
styrdokumenten) vet jag inte men då är det dags att göra det för så jobbar vi praktiskt. Vi har 
sådana projekt, vissa veckor gör vi det och då styr vi ofta in på att bevara arbetarrörelsens 
sångtradition. Det finns med som ett starkt ämne. […] Varje årskull får vara med om det här minst 
en gång. 

 
Han förklarar senare under samtalet att det på moderskolan under alla år har sjungits 
arbetarsånger, frihetssånger och att den svenska folkvisan har belysts. Allt detta är en 
jättestark tradition på moderskolan menar han. Han fortsätter att berätta att under dessa 
projekt styr musiklärarna innehållet väldigt mycket till områden som är kopplade till 
huvudmannens ideologiska tankar men han betonar också att eleverna har möjlighet att välja 
sånger och låtar inom det av lärarna givna projektområdet. Som en avslutning på projektet 
åker musiklinjen upp till moderskolan och har en konsert där, berättar Bo. Vi frågade om det 
finns några andra ämnen utöver musikämnena och om dessa i så fall är kopplade till 
huvudmannen. Bo svarar att det inte gör det men att det har funnits ett ämne för många år 
sedan som hette Arbetarrörelsens historia men som togs bort för mer än 15 år sedan. 
Slutligen frågade vi hur mycket kontakt musiklärarna har direkt med huvudmannen och Bo 
svarar att musiklärarna normalt sett inte har någon direktkontakt med huvudmannen utan att 
en sådan dialog sker via moderskolan.  
 
8.3. Calle 
Då Calle fritt får reflektera kring den huvudman hans skola står under associerar han till 
kontakter, kurser och olika verksamheter som varit direkt knutna till huvudmannens 
organisation. På frågan om hur skolans huvudman behandlar den gemensamma värdegrunden 
anser Calle att det finns tydliga likheter mellan hans skolas huvudmans ideologiska grundsyn 
och folkhögskolans gemensamma värdegrund.  
 

[…] huvudmannens engagemang, eller direkta engagemang i de här frågorna har varierat väldigt 
mycket under åren. Som jag upplever det har inte huvudmannen lagt sig i så mycket, samtidigt 
som väldigt många av de här frågorna som ni nämner är ju rätt tydligt, att det finns rätt mycket 
tydliga kopplingar till en kristen tro, ja huvudmannens egentliga värdegrund. 

 
Vi bad Calle förklara ytterligare vad han menar med denna koppling och hur till exempel 
demokratifrågan behandlas utifrån just skolans huvudmans perspektiv.    
 

[…] demokrati har ju med alla människors lika värde att göra på något sätt. Alla människors rätt 
att göra val inom vissa gränser naturligtvis. Där finns en väldigt stark koppling till en kristen tro 
eller en bibelsyn där alla människor är lika mycket värda och älskade av Gud lika mycket. […] Så 
jag tycker att det är väldigt starkt kopplat egentligen till det. 
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Calle fick jämföra vilka likheter och skillnader han tror att andra folkhögskolor som står 
under andra huvudmän har i hur man behandlar den gemensamma värdegrunden. Först säger 
Calle under samtalet att han inte tror det är så stora skillnader mellan folkhögskolor. Han 
pekar på likheten att alla folkhögskolor är sprungna ur folkbildningstraditionen. Däremot 
säger Calle att det tar sig olika uttryck beroende på vilken huvudman skolan står under. Han 
säger att på den skolan han arbetar på blir det inte lika mycket ur en politisk synvinkel som på 
en skola med en huvudman sprungen ur arbetarrörelsen. Senare under samtalet poängterar 
Calle dock att det kan finnas ganska stora skillnader mellan landstingsskolor och 
rörelseskolor. Han säger att det i utvärderingar som gjorts på skolan har kommit fram att 
eleverna inte tycker att de har blivit demokratiskt skolade. Calle anser att det är av vikt att 
fundera på vad man lägger i begreppet demokrati. 

 
[…] När vi ställer frågor i utvärderingar, ”hur tycker du att du har blivit skolad rent demokratiskt 
här?” så säger de det, ”nej men, det har vi ju inte blivit, det har vi ju inte haft någonting utav” […] 
Samtidigt kan jag tycka att i grundfrågan så har vi nog egentligen gjort ganska mycket men det 
beror lite på vad man tänker. När pratar vi politik och demokrati? Är det när vi sitter vid kaffet och 
pratar om alla människors lika värde eller är det något annat man skall säga för att det skall falla 
under det begreppet? 

 
Calle beskriver att skolans styrelse är utsedd av skolans huvudman och att de en gång om året 
har ett möte där hela skolans personal och styrelsen träffas. Under dessa möten diskuteras det 
ofta enligt Calle värdegrundsfrågor. Han anser att personalen på skolan har en direktkontakt 
med huvudmannen. Vi frågade om det aktuella huvudmannaskapets ideologiska grundsyn 
spelade roll för hans val av arbetsplats. Han säger att det spelade stor roll då och att han 
fortfarande upplever det som värdefullt. Calle tror också att det är meriterande att dela 
huvudmannens ideologiska grundsyn vid anställning på folkhögskolan där han jobbar, det är 
inget krav men meriterande menar han. Vid antagning av elever till musiklinjen ser man inget 
till den sökandes ideologiska grundsyn, säger Calle. Han menar att musiklinjen riktar sig 
främst till personer som vill studera vidare. På vår fråga om han ser att det är många som 
söker sig till skolan som har en liknande ideologisk grundsyn som huvudmannen svarar Calle 
att det varierar väldigt. Han gissar ändå att ca 25 % av eleverna varje år har en liknande 
ideologisk grundsyn som huvudmannen står för. Vad gäller målbeskrivningar för musik-
kurserna berättar Calle att det finns sådana och att de skrivs av musikarbetslaget på skolan för 
att sedan fastsällas av styrelsen. Vi frågade vidare om det finns något i dessa 
målbeskrivningar som kan härledas till huvudmannen. Han svarar att det är väldigt lite som 
rör just musikundervisningen. Det enda Calle kommer på är att det står att musiklinjen ska 
försöka vända sig till sådana som kommer att fungera som musikledare i olika sammanhang. 
Det finns en allmän del i det här dokumentet, fortsätter han, där fler saker kan härledas till 
huvudmannen. 
 

Väldigt lite i den beskrivningen som rör just musikundervisningen faktiskt. […] Det finns en 
allmän del där det står lite allmänt om skolan som helhet att man ska bemöta folk och lite sånt. 
[…] Ofta är det någon del som vi som kollegium har pratat om ”det här har vi varit dåliga på”, vi 
pratade om demokrati förut till exempel ”vi måste bli bättre på att prata demokrati eller så att folk 
förstår att det är demokrati vi pratar” eller något i den stilen. […] Sen så är det då specifika delar 
för just musikkursen… […] Det står så här, vi vill försöka vända oss till sådana som kommer att 
fungera som musikledare i olika sammanhang, alltså att leda eller hålla i musikverksamhet i 
församling eller i föreningsverksamhet. 
 

Vi frågade sedan om han tror att det finns någonting i musikundervisningens upplägg som kan 
härledas till huvudmannens ideologiska tankar.  
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Nej det tror jag inte. […] Däremot tror jag att det automatiskt blir vissa saker… till exempel vid 
julkonserter eller något i den stilen så, vid en del kyrkokonserter. […] jag tror att det hänger rätt 
mycket på vilka personer som är lärare egentligen. 

 
Calle berättar att styrelsen och huvudmannen har bestämt att alla elever på skolan skall läsa 
ett livsåskådningsämne. Målet med detta ämne är att samtala om livsfrågor kopplat till olika 
religioner och då framförallt kristen tro. Calle betonar vikten av att få fram bra samtal mellan 
människor med olika bakgrund inom detta ämne. Vi frågade om han tror att 
huvudmannaskapet färgar musiken på musiklinjen och Calle betonar åter att det indirekt kan 
ske och att det beror på de anställda lärarna och att de delar huvudmannens ideologiska 
grundsyn. Senare under samtalet säger Calle att han ser det som viktigt att det finns en 
övergripande ideologi eller rörelse som står för kontinuitet på skolan. Samtidigt anser han att 
en skola styrs mer av sin personal än av sin huvudman. Calle uppskattar att det är ca 70 % av 
personalen som har sitt hjärta någonstans i den kristna tron. Avslutningsvis poängterar Calle 
att huvudmannen har stort inflytande på skolan.  
 
8.4. David 
När David berättar vad han tänker på när han reflekterar kring den huvudman hans skola står 
under säger han att engagemanget från landstinget har varierat kraftigt under åren. Vi frågade 
David hur han anser att hans skolas huvudman behandlar folkhögskolans gemensamma 
värdegrund och David svarar att de måste redovisa för huvudmannen hur det arbetas med 
värdegrundsfrågor på skolan. 

 
Man kan ju säga så här, vi måste redovisa uppåt hur vi förhåller oss, alltså från skolans sida lite då 
och då hur skolan arbetar med gentemot de här punkterna. […] … och det förväntas från vår 
huvudman att vi följer upp, och de efterfrågar också rapporter på det här. Det är ju inte bara 
huvudmannen utan det är ju också folkbildningsrådet som styr över all folkbildning. 

 
Samtidigt som David svarar att det förväntas från huvudmannen att skolan skall redovisa hur 
de arbetar med de här punkterna säger han att huvudmannen inte kommer med direktiv om 
hur skolan skall arbeta med dem. Han säger att det är upp till skolan att bestämma hur de skall 
uppfylla det som förväntas av den när det gäller den gemensamma värdegrunden. 

 
Det jag kan säga är att vår huvudman kommer ju inte med några propåer över huvud taget uppifrån 
hur vi skall göra, utan det är väldigt mycket upp till skolan att göra det som förväntas att den skall 
göra. Då är det kanske inte förväntningar från huvudmannen utan det är helt enkelt av det uppdrag 
vi har från staten egentligen. Så huvudmannen har ingen, det kan jag säga, de har ingen påverkan 
på hur vi gör det här. Inte som jag har märkt av. 
 

Vi samtalade med David om den text som står att läsa på skolans hemsida under rubriken om 
vår skola. I texten står det att bland annat att det är lika viktigt med god utbildning som att 
bilda människor i allmänmänskligt demokratiskt hänseende. David menar att det handlar om 
okontroversiella sunda tankar. Han säger även att det har kommit fram tydligt i utvärderingar 
på skolan att eleverna upplever att de här målen är tydliga för dem. Han pekar också på att 
eleverna ser en skillnad på folkhögskolan jämfört med deras tidigare skolgång. 

 
… alltså det är så tydligt, vi har skalor på sådant här ofta. Man säger att är det övervikt åt vänster 
så är det bra och det är väldigt tydligt att många av de här målen är fullt och klart tydliga för 
eleverna, att det är skillnad emot vad de har gjort förut och att de upplever det på det här sättet.  

 
Vi frågade om han skulle kunna tänka sig att arbeta på en annan folkhögskola som var knuten 
till en rörelse. David poängterar att han tycker det är bra att skolan inte är knuten till någon 
ideologisk grundsyn. 



     17 

 
Skulle det ha varit så att skolan hade haft en huvudman eller någonting som hade påverkat min 
yrkesroll som lärare så mycket så att det inte hade passat eller stämt överrens med min egen 
uppfattning då hade jag nog tagit mig en funderare ifall jag skulle jobba där. Nu tycker jag att det 
är en, definitivt en fördel och styrka hos skolan att vi inte har någon ideologisk huvudman… 
faktiskt. […] För mig är det väldigt skönt att känna mig obunden. Jag kan säga vad jag vill och jag 
kan tycka vad jag vill och det behöver inte heller påverka mig i min yrkesroll på något sätt. 

 
Vår följdfråga blev ifall han tror att lärare på folkhögskolor knutna till en ideologisk grundsyn 
inte kan säga, eller tycka vad de vill. David tror att de säkert kan det men han säger även att 
han är övertygad om att många skolor med en ideologisk grundsyn har anställda som har 
samma ideologiska inriktning. David jämför skolan han arbetar på nu med den folkhögskola 
han själv studerade vid som var knuten till ett kristet samfund där han upplevde att 
majoriteten av eleverna var kristna. Han berättar att lärarna på hans nuvarande arbetsplats har 
märkt att det automatiskt blir en stor blandning av ideologiska förhållningssätt bland eleverna.  
  

Det kan jag ju se och känna som en fördel, det blir inte kokongfeelingen (här) utan det blir mer 
öppet och blandat i elevgruppen.  

 
När vi samtalar med David om vilken målgrupp skolan riktar sig till säger han att den tydligt 
riktar sig till elever som vill spela mycket. Han talar om att det tydliggörs för de sökande 
eleverna vad musiklinjens inriktning innebär. Eleverna skall bli införstådda med att det 
förväntas någonting av dem som studerande vid skolan, det är ingen ”kurort” som han 
uttrycker det. Därefter frågade vi David om landstingets eventuella politiska skiftningar 
påverkar skolan på något sätt. Han svarar att under de 20 år han har arbetat på skolan har det 
landstingets politiska styre inte ändrats men att det finns en viss rädsla i arbetslaget att en 
förändring skulle kunna påverka skolan negativt.  
 

Däremot kan jag tänka mig att när det är dags för landstingsvalet, man står där med sina, 
(valsedlar) då kan jag tänka mig att någon eller några kanske lägger en socialdemokratisk lapp på 
landstinget även om de är blåmoderater i de andra. 

 
David berättar att det inte finns några styrdokument eller målbeskrivningar på musiklinjen 
varken från huvudmannen eller från rektorn. Däremot besöker skolans rektor lektioner 
emellanåt men kommer inte med några direktiv om hur undervisningen skall bedrivas.  
Undervisningen som bedrivs sker helt och hållet utifrån elevens förutsättningar. David säger 
att de anställda lärarna på skolan inte har någon direktkontakt med dess huvudman. Senare 
betonar han att det handlar om frihet under ansvar. Vidare pratar David om att han ser sig som 
en utbildare och att han älskar mötet med människor. När vi frågade om det finns något ämne 
som är obligatoriskt för musikeleverna att läsa utöver musikundervisningen berättar David att 
det finns valbara ämnen. Dessa ämnen är till för att skapa ämnesintegrerande elevmöten på 
skolan. Slutligen under samtalet säger David att den konkreta musiken på skolan inte färgas 
av huvudmannaskapet, däremot menar han att landstinget ser skolan som en resurs. Det 
handlar då oftast om att musiklinjen uppträder vid arrangemang kopplade till landstinget. Han 
säger att det är viktigt att visa upp skolan inom landstingets ramar.  
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8.5. Svar från rektorer 
Rektorerna valde att svara på våra frågor på lite olika vis. Rektorn för arbetarrörelsens skola 
samt landstingsskolan svarade med en kortare sammanfattande text. Övriga rektorer valde att 
svara konkret på varje fråga.  
 
8.5.1. Rektorn på Annas skola 
Rektorn säger att huvudmannen ställer kravet att huvudmannens ideologiska grundsyn skall 
komma till uttryck i undervisningen. Hon menar att det sker på olika sätt vid olika perioder 
och att det just nu kommer till uttryck i en temadag varje år som handlar om livsfrågor. Vid 
anställning på skolan anser hon att den sökande skall vara medlem i Svenska kyrkan och att 
man skall vara lojal med skolans ideologiska grundsyn. Hon tror inte att huvudmannens 
ideologiska grundsyn kommer till uttryck i den konkreta musikundervisningen. 
 
8.5.2. Rektorn på Bos skola 
Rektorn svarar att all undervisning oavsett profil utgår från allas lika värde och bygger på 
dialog och respekt. Han svarar att de anställer lärare med ämneskompetens och utgår ifrån att 
de lärare som söker en tjänst delar deras grundläggande människosyn.  
 
8.5.3. Rektorn på Calles skola 
Rektorn svarar att det inte finns uttalade krav på att huvudmannens ideologiska grundsyn skall 
komma till uttryck i skolan och i undervisningen. Han menar att det snarare är så att 
personalen delar huvudmannens ideologiska grundsyn. Rektorn svarar att skulle personalen 
och huvudmannen dra åt olika håll skulle huvudmannen enligt honom troligen ”reagera och 
vilja få in dem i leden igen”. På vår fråga om det är meriterande att ha en liknande ideologisk 
grundsyn svarar han att det till viss del är det. Han svarar vidare att han inte tror att 
huvudmannens ideologiska grundsyn kommer till uttryck i den konkreta musikunder-
visningen. Däremot tror han att den kommer till uttryck i den allmänna kontakten mellan 
personal och elever på skolan. På följdfrågan om han ser det som önskvärt att huvudmannens 
ideologiska grundsyn bör prägla musikundervisningen svarar han att han inte gör det. 
Samtidigt poängterar han att all kontakt med eleverna skall visa på grundsynen och att detta 
visar sig mest enligt honom utanför undervisningens ramar.  
 
8.5.4. Rektorn på Davids skola 
Rektorn anser det svårt att svara på frågorna som rektor för en landstingsskola. Hon säger att 
hon upplever det som en stor frihet att arbeta på det sätt som de själva vill. Det grundläggande 
i deras arbete är enligt henne att följa de verksamhetsmål som anges av staten i propositionen 
Lära, växa och förändra (2005/06) och de övergripande policydokument som gäller för hela 
landstingets verksamhet. Hon svarar att landstinget har gett skolan i uppdrag att ha en 
kulturprofil och att det är upp till skolan att förverkliga det på bästa möjliga sätt. Detta 
redovisas inför styrelsen. Landstingsskolorna vänder sig till alla utan krav på ideologisk 
tillhörighet och möjliggör en öppenhet och en mångfald som är en styrka i verksamheten.   
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9. RESULTATANALYS 
9.1. Folkhögskolans gemensamma värdegrund kopplad till ideologisk grundsyn 
I definitioner har vi skrivit ut folkhögskolornas gemensamma värdegrund som gäller för alla 
folkhögskolor oavsett vilken huvudman skolan står under. När vi frågade de olika 
musiklärarna hur de anser att just deras huvudman behandlar denna gemensamma värdegrund 
fick vi till svar från samtliga att frågorna om demokrati och allas lika värde är centralt. 
Samtliga fyra musiklärare känner inte att det finns några krav från huvudmannen hur de skall 
arbeta med den. Både Anna och Calle kopplar den gemensamma värdegrunden till skolans 
huvudmans ideologiska grundsyn. Anna pratar om den prägel arbetslaget sätter och att de 
flesta där räknar sig som kristna. Calle svarar att det finns tydliga likheter mellan en kristen 
tro och den gemensamma värdegrunden när det gäller alla människors lika värde. Vår 
tolkning är att Anna och Calle jämställer värdegrunden med sin huvudmans ideologiska 
grundsyn. 

Vi vill här fokusera kring begreppet demokrati och vad vi kan läsa ut om de olika 
informanternas funderingar kring begreppet. David menar att det på hans skola kommer fram 
i utvärderingar att eleverna tycker att det är tydligt med skolans demokratiska mål. Calle å 
andra sidan berättar att det på hans skola inte kommer fram i utvärderingar att eleverna anser 
att de blivit demokratiskt skolade. Vår fundering här bli naturligtvis varför det är så olika på 
dessa två folkhögskolor. En möjlig förklaring är enligt oss att Calle kopplar samman skolans 
ideologiska grundsyn med värdegrundsfrågor som exempelvis demokrati. Samtidigt anser han 
själv att skolan han arbetar på jobbar mycket med demokratifrågor. Vi vill lyfta frågan om det 
kan finnas en risk med att jämställa demokratifrågor med den egna huvudmannens 
ideologiska grundsyn. Är lärarna själva övertygade om att demokratifrågan är direkt kopplad 
till skolans ideologiska grundsyn kan eleverna uppleva att det inte är demokratifrågan i sig 
utan skolans ideologiska grundsyn som behandlas. Det handlar om vad som läggs i begreppet 
demokrati och detta är något som också Calle själv lyfter fram.  
 
9.2. Vikten av ideologisk grundsyn vid anställning 
Vidare samtalade vi med våra informanter om skolans ideologiska grundsyn spelade någon 
roll för deras val av arbetsplats och om de tror att det är meriterande att ha en liknande 
ideologisk grundsyn som skolan när man söker en tjänst. Anna och David berättade att de är 
handplockade till deras tjänst. Anna tror att det spelar en viss roll att ha liknande ideologisk 
grundsyn vid anställning vilket även nämns av Annas skolas rektor. David upplever en frihet i 
att skolan inte har någon ideologisk grundsyn. Denna frihet understryks även av landstings-
skolans rektor som menar att det möjliggör en öppenhet och mångfald. Calle säger att det 
spelade en stor roll när han började arbeta på skolan och att det fortfarande upplever det som 
värdefullt. I likhet med Annas skolas rektor svarar rektorn för den skola Calle arbetar på att 
det till viss del är meriterande att dela skolans ideologiska grundsyn. Bo svarar att om man 
skulle anställa någon lärare på hans skola skulle man inte bortse från det att de som söker en 
tjänst åtminstone inte skall vara motståndare till skolans ideologiska grundsyn. Själv spelade 
det ingen roll för Bo att skolan var sprungen ur arbetarrörelsen då han sökte arbete där. 
Rektorn på Bos skola säger att de utgår från att de som söker delar deras grundläggande 
människosyn. Vi tolkar det som att han då pratar om folkhögskolans gemensamma 
värdegrund. Sammanfattningsvis kan vi se att det upplevs som meriterande av våra 
informanter och att det understryks av rektorer att det till viss del är meriterande att dela 
skolans ideologiska grundsyn vid anställning. Av detta kan vi se att de som anställer sitter på 
stor makt vad gäller att forma sitt arbetslag. Därmed kan de som anställer också se till att 
huvudmannens ideologiska grundsyn delas av hela arbetslaget och på så vis starkare kommer 
till uttryck på skolan i den mån de ser det som är önskvärt. I bakgrunden skrev vi att varje 
folkhögskola har rätt att anställa just den medarbetare de behöver och att det ingår i en 
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folkhögskolelärares arbete att kunna fungera i den unika skolans miljö (Nordin 1996). Vår 
studie visar att landstingsskolan skiljer sig från de tre rörelseskolorna. Detta på grund av att de 
inte står under någon ideologisk grundsyn. Vi vill här poängtera att ingen av rörelseskolorna 
nämner just ordet krav utan svarar att det är meriterande med överrensstämmande ideologisk 
grundsyn. Det enda uttalade kravet som ställs från någon av skolorna är att sökande till den 
skola Anna arbetar på skall tillhöra Svenska kyrkan. 
 
9.3. Målgrupp 
Gällande den målgrupp musiklinjerna på de skolor vi varit i kontakt med ser vi i vår 
resultatpresentation att det ser lite olika ut på skolorna. I Bos fall har skolan en tydlig 
musikpedagogisk profil vilket också är av hög prioritet att se till vid ansökningar till skolan. 
Calle berättar att deras musiklinje i första hand riktar sig till dem som vill studera vidare. 
David pekar på att hans skola tydligt riktar sig till elever som vill spela mycket. Vår 
uppfattning är att han sätter musiken i centrum. Han säger även att all undervisning sker 
utifrån elevens förutsättningar. Anna svarar att deras musiklinje riktar sig till dem som vill 
utveckla sin musik. Samtidigt kan vi i vår resultatpresentation läsa att det viktigaste för Anna 
är att möta människan och inte att individen skall bli en perfekt musiker. Vår tolkning är att 
det här handlar om två olika förhållningssätt. Både Anna och David har enligt oss en 
individcentrerad syn på lärande men vår uppfattning är att David lägger fokus vid att eleverna 
skall växa som musiker medan Annas fokus ligger vid en mer social utveckling då hon tydligt 
poängterar att målet inte är att först och främst bli en perfekt pianist eller sångare. Vi vill här 
poängtera att vi tror att de båda vill åt såväl musikalisk utveckling som social utveckling, men 
som vi ser det har de olika fokus. Frågan blir då vad som gör att deras fokusering skiljer sig 
åt. Vi kan välja att förstå det på olika sätt. Vi skulle kunna göra en koppling till skolans 
ideologiska grundsyn men vi skulle lika gärna kunna lyfta tanken om att de har olika 
pedagogisk hållning beroende på var och när de själva har utbildat sig. Ett sådant resonemang 
skulle kunna styrkas av Davids uttalande om att han ser sig som en utbildare. Vår tolkning är 
att han i så fall sätter ämnet musik i centrum. En annan aspekt att fundera kring är om deras 
olika fokuseringar beror på vilket kön de har. En sista, och kanske den mest troliga 
förklaringen enligt oss är att det helt enkelt handlar om att de är olika människor.  
      
9.4. Huvudmannens ideologiska grundsyn och dess uttryck på skolan 
Rektorn på den skola Anna arbetar vid tror inte att huvudmannens ideologiska grundsyn 
kommer till uttryck i den konkreta musikundervisningen. Samma svar får vi från rektorn på 
Calles skola men att han tror att skolans ideologiska grundsyn kommer till uttryck i den 
dagliga kontakten mellan personal och elever. Anna svarar själv att den påverkan 
huvudmannaskapet har på den konkreta musikundervisningen är när det gäller repertoar till de 
konserter musiklinjen har. Hon berättar att musiklärarna kan gå in och sätta stopp för något de 
inte tycker stämmer överens med skolans ideologiska grundsyn. Hon nämner att det handlar 
om sunt förnuft. Calle talar om att det inte finns något i musikundervisningen upplägg som 
går att koppla till skolans ideologiska grundsyn. Däremot uttrycker han att ”det automatiskt 
blir vissa saker” och menar att detta hänger på vilka personer som arbetar som musiklärare. Vi 
tolkar detta som att de rör sig inom en viss typ av diskurs när de uttalar sig så här. Anna säger 
att det handlar om sunt förnuft och vi vill lyfta frågan vad hon egentligen menar med det. En 
förklaring skulle kunna vara att Anna tillsammans med övriga musiklärare på skolan delar ett 
sätt att se på och tala kring sin undervisning. Vad sunt förnuft i detta sammanhang innebär är 
något de är överens om men som inom andra diskurser skulle kunna innefatta någonting helt 
annat. Även Calles formulering att ”det automatiskt blir vissa saker” och att detta beror på 
vilka musiklärarna är bör förstås som ett diskursivt uttalande. Vad han menar är enligt oss att 
musiklärarna tillsammans har utvecklat ett sätt att tänka kring den musikundervisning de 
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bedriver. Vi skrev om överlappande diskurser i vår metodbeskrivning och vi vill här lyfta 
fram en tanke om sådana. Vi urskiljer två olika typer av diskurser när vi analyserar Annas 
uttalande. Anna rör sig inom en diskurs som är knuten till musiken, en musikdiskurs, men 
även en diskurs som är mer kopplad till skolans ideologiska grundsyn, en ideologisk diskurs. 
Dessa fungerar överlappande i hennes dagliga undervisning, men samtidigt kan Anna vid 
vissa tillfällen komma att lämna den ena diskursen för att mer röra sig inom den andra. Vår 
tolkning är att när Anna diskuterar hur hon som lärare kan gå in och sätta stopp för någonting 
hon inte tycker är passande till skolans ideologiska grundsyn då lämnar musikdiskursen och 
rör sig mer inom ideologidiskursen. Intressant enligt oss är även att här lyfta skillnaden 
mellan svaren från Anna och Calles rektorer och det som Anna och Calle själva ger. Båda 
rektorerna svarar att de inte tror att skolans ideologiska grundsyn kommer till uttryck i 
musikundervisningen medan både Anna och Calle svarar att det på något sätt gör det. Detta 
vill vi koppla till SOU 2003:112 där vår tolkning är att de sociala spelregler och rådande 
överenskommelser om det individuella agerandet i skolmiljön är likställt med ovannämnda 
diskurser. 

Bo berättar om hur skolan han arbetar på konkret tar in arbetarrörelsen i sin 
musikundervisning när han beskriver den typ av projekt som bedrivs. Han berättar att 
musiklärarna styr dessa projekt till att handla om något som är kopplat till arbetarrörelsen. 
Skolan Bo arbetar på är den i vår studie som mest tydligt tar in huvudmannens ideologiska 
grundsyn i den konkreta musikundervisningen. Vidare säger Bo att det för många år sedan 
fanns ett specifikt ämne som behandlade arbetarrörelsens historia. Att ha obligatoriska ämnen 
som är kopplade till huvudmannens ideologiska grundsyn är något som nämns av samtliga 
informanter. Undantaget är att landstingsskolan inte har en ideologisk grundsyn utan där 
pekar David på att det centrala är att skapa ämnesintegrerande möten mellan skolans olika 
linjer. Anna berättar att hennes skola tidigare har varit mer präglad av huvudmannens 
ideologiska grundsyn. Hon ger olika förklaringar till varför det blivit så och pekar dels på 
minskade ekonomiska resurser men även på vilken teologisk syn sittande rektor har. Vidare 
säger Anna att det även kan bero på att skolan inte vill ”skrämma iväg folk” utan vill att ett 
intresse för skolans ideologiska grundsyn skall komma ur en nyfikenhet. Hon frågar sig också 
om det kanske har gått till överdrift och säger att hon personligen inte hade tyckt att det hade 
varit helt fel om alla elever på skolan skulle ha haft ett livsåskådningsämne och på det viset 
komma i kontakt med den ideologiska grundsyn som skolan står för. Calle berättar att de på 
hans skola är obligatoriskt för samtliga musikelever att läsa ett ämne de kallar för tro och liv. 
Detta är bestämt av styrelsen och huvudmannen. Målet med detta ämne är enligt Calle att 
samtala om livsfrågor kopplat till religioner och då framförallt kristen tro.  
      
9.5. Dolda huvudmannakrav 
Det vi har sett i vår studie är att huvudmannens ideologiska grundsyn kommer till uttryck 
oftare än vad informanterna själva är medvetna om. Vi har valt att mynta begreppet dolda 
huvudmannakrav. Begreppet är helt och hållet vårt och kommer ur den tolkning vi gör. 
Tanken styrks av SOU 2003:112, som vi tog upp i bakgrunden, där utredningen visar på att 
det finns ett slags underförstått förhållningssätt till den rådande miljön som troligtvis är 
reproducerad genom informella överföringar av kunskaper mellan de individer som rör sig i 
skolmiljön.  Med detta begrepp menar vi de ideologiska förhållningssätt vi kan utläsa av 
informanternas svar som är kopplade till huvudmannen men som de inte klart uttrycker är det. 
Naturligtvis faller landstingsskolan till stor del utanför detta resonemang då de inte står under 
någon ideologisk grundsyn. Anna är den av informanterna som först antyder det dolda 
huvudmannakravet när hon efter intervjun tillägger att lärare på musiklinjen som delar 
huvudmannens ideologiska grundsyn fullt ut står under ett dolt krav gentemot skolans 
huvudman som hon kallar det kristna oket. I början av samtalet säger hon att större delen av 
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arbetslaget delar huvudmannens ideologiska grundsyn och att det sätter sin prägel. Som vi 
skrev tidigare har vi sett att alla tre rörelseskolorna har en tendens att jämställa den 
gemensamma värdegrunden med sin egen huvudmans ideologiska grundsyn. Både rektorer 
och lärarna på dessa rörelseskolor medger att det är viktigt att arbetslaget delar huvudmannens 
ideologiska grundsyn. Calle pratar om att han tror att så stor del som 70 % av hans skolas 
personal delar huvudmannens ideologiska grundsyn och poängterar också att huvudmannen 
har stort inflytande på skolan. Han är även så tydlig i sitt uttalande när han säger att han tror 
att musiken indirekt kan färgas av huvudmannen på grund av att de anställda delar huvud-
mannens ideologiska grundsyn. Bo i sin tur förklarar att det faller sig naturligt inom 
arbetslaget att arbeta så som de gör med den gemensamma värdegrunden. Vi tolkar det som 
att det faller sig naturligt just eftersom de har gjort värdegrunden till sin egen. Vidare kan vi 
förstå de arbetarrörelsemusikprojekt som Bos skola jobbar med som ett underliggande 
huvudmannakrav. Bo berättar att de alltid gör en avslutningskonsert på moderskolan som en 
avslutning på projektet och att det på moderskolan finns en mycket stark tradition av arbetar- 
och frihetssånger. Vi tror att det i sin tur kan skapa förväntningar på Bos skolas musiklinje 
och dess personal att de visar på arbetarrörelsen i sitt arbete. Calle och Anna däremot berättar 
att det automatiskt blir vissa saker och betonar jul- och kyrkokonserter och dess repertoar som 
någonting som kanske kan bero på att de står under den ideologiska grundsynen som de gör. 
Calle tror att det till största delen beror på vilka personer det är som undervisar medan Anna 
känner att det finns ett ansvar gentemot huvudmannen då de upplever sig som representanter 
för skolan och inte vill att musiken skall stöta sig för mycket mot dess ideologiska grundsyn. 
Det sistnämnda tror vi spelar en central roll i vårt resonemang kring det dolda huvudmanna-
kravet. Vi tycker oss ha sett att lärarna och rektorerna på rörelseskolorna känner att de har en 
förväntan på sig från just huvudmannen att undervisningen och allt möte med eleverna skall 
svara upp mot huvudmannens ideologiska grundsyn. Vår uppfattning är att det är väldigt olika 
hur medvetna informanterna är om det underliggande kravet från huvudmannen. 
 
9.6. Frihet och trygghet 
I vår bakgrund skrev vi om boken Skall landstinget vara huvudman för folkhögskolor? 
(Barrdahl, Berg & Nytell, 1988). Där poängterar författarna att det finns en fördel med 
landstinget som huvudman då det öppnar dörrar för kursdeltagare som vill studera på 
folkhögskola men som inte vill studera vid någon rörelseskola eftersom de vill vara en 
ideologisk grundsyn förutan. Denna fördel understryks i vårt resultat där både David och hans 
skolas rektor lyfter fram den frihet det innebär att inte vara knuten till en viss ideologi. Att 
ställa mot detta är den trygghet Anna nämner när hon pratar om sin skolas huvudman. Vi har 
här två olika begrepp att fundera kring. Rörelseskolan som talar om trygghet kopplat till 
skolans huvudman och landstingsskolan som talar om frihet. Samtidigt använder sig båda av 
uttrycket ”frihet under ansvar” och vi vill här lyfta fram vår tolkning och förståelse av detta 
uttryck kopplat till respektive musiklärare. Vår tolkning är att det ansvar David pratar om är 
direkt kopplat till folkhögskolans gemensamma värdegrund. Anna å andra sidan har samma 
ansvar gentemot den gemensamma värdegrunden men vi menar att hennes ramar att röra sig 
inom är mindre då hon även väger in huvudmannens ideologiska grundsyn. Dessa ramar ser 
inte Anna som något hinder utan vi menar att dessa ramar är just den trygghet hon nämner. 
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9.7. Huvudmannens ideologiska grundsyn och dess påverkan på musiklinjer  
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Syftet med denna studie är att se om, och i så fall hur, folkhögskolans huvudman påverkar 
musiklinjer. Vi vill med denna figur (se ovan) sammanfatta vår tolkning av informanternas 
svar och det vi ser som centralt. På frågan om skolans huvudman påverkar musiklinjen menar 
vi att de gör det och följdfrågan hur blir då nästa steg att resonera kring. Huvudmannens 
uttryck kommer enligt oss tydligast till uttryck på rörelseskolorna. Vi kommer att lyfta tankar 
kring hur landstingsskolan påverkas av dess huvudman senare i texten.  

Den första underrubriken i vår figur är den uttalade ideologiska grundsynen en skola har. 
Till den hör skolans profilering. Med detta menar vi den uttalade ideologi som är direkt 
knuten till huvudmannen så som en kristen tro, eller arbetarrörelsen. Denna ideologi får sitt 
uttryck i de direkta direktiv skolorna får från huvudmannen. Den andra underrubriken är den 
vi valt att presentera är dolda huvudmannakrav. Till denna rubrik kopplar vi förhållningssätt 
och menar då informanternas sätt att förhålla sig till huvudmannens ideologi. Vi kommer här 
att ge några exempel på uttalanden som enligt oss styrker detta resonemang. Rektorn på 
skolan med ett frikyrkligt samfund svarar att ”skulle personalen och huvudmannen gå åt olika 
håll skulle huvudmannen troligen reagera och vilja få in oss i leden igen”. Detta är ett 
förhållningssätt som vi menar tar sin utgångspunkt i dolda huvudmannakrav. Skolan har 
förvisso en tydlig kristen profil som då går under rubriken uttalad ideologisk grundsyn men 
samtidigt berättar rektorn att det inte finns några uttalade krav på att huvudmannens 
ideologiska grundsyn skall komma till uttryck. Därför tolkar vi detta uttalande som ett dolt 
huvudmannakrav. Vi lyfte tidigare fram Annas begrepp om det kristna oket som också enligt 
oss styrker en tanke kring dolda huvudmannakrav. Ett exempel på en uttalad ideologisk 
grundsyn får vi av rektorn på en skola med ett stift inom Svenska kyrkan som huvudman. Hon 
svarar att det är ett krav på att de som söker en tjänst där skall vara medlem i svenska kyrkan. 
Vidare svarar hon att den som söker en tjänst skall vara lojal med skolans ideologiska 
grundsyn. Här vill vi kort problematisera kring begreppet ”att vara lojal”. Vi skulle kunna 
förstå det som ett dolt huvudmannakrav då det är högst tolkningsbart vad som menas med ”att 
vara lojal”. Vi skulle även kunna förstå det som att rektorn rör sig inom skolans rådande 
diskurs.  

Den uttalade ideologiska grundsynen såväl som dolda huvudmannakrav mynnar ut i vad vi 
kallar konsekvenser av den ideologiska grundsynen. Vi vill här presentera de konsekvenser vi 
anser finns och gör det utifrån vår tolkning av resultatet. Vi menar att folkhögskolornas 
arbetslag i allra högsta grad formas utifrån huvudmannens ideologiska grundsyn. I den 
konkreta musikundervisningen visar det sig att samtliga tre rörelseskolor på något sätt formas 
av huvudmannaskapet i form av projektarbete eller val av repertoar till konserter.  

Våra rubriker i figuren bör enligt oss ses på olika nivåer. Till att börja med kan vi se att 
huvudmannens ideologiska grundsyn får tre allmänna påverkningsområden, intag, skolmiljö 
och utsläpp. Vid antagning säger Calle att skolans ideologiska grundsyn spelade roll för hans 
val av arbetsplats och de andra tre informanterna beskriver att de visst skulle kunna tänka sig 
att arbeta på en annan folkhögskola så länge inte huvudmannens ideologiska grundsyn står för 
långt ifrån deras egen. Dessutom berättar både Anna och Calle att de sökande till musiklinjen 
ser att det är av stor vikt vilken ideologisk grundsyn skolan står för. Men båda pekar dock på 
att de inte på något sätt ser det som meriterande vid antagning att eleverna delar huvud-
mannens ideologiska grundsyn. Vi menar att huvudmannen påverkar skolmiljön genom de 
anställda lärarna som i stor utsträckning delar huvudmannens ideologi och att det sker inom 
olika diskurser. Det sista området som påverkas av huvudmannen blir det ”utsläpp” av elever 
som under sin tid på folkhögskolan på olika sätt påverkats av den rådande skolmiljön. 

Informanterna från landstingsskolan nämner, som vi tidigare behandlat, den frihet det 
innebär att inte vara knuten till en viss ideologi. Däremot finns en annan intressant aspekt att 
väga in när det gäller landstingsskolan och dess huvudman. David berättar att han tror att en 
del anställda på hans skola kan sympatisera med ett borgerligt parti men ändå välja att rösta 
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på socialdemokraterna i landstingsvalet. Vår tolkning är att det beror på att de anser det 
fördelaktigt för skolan att stå under ett socialdemokratiskt styre. Detta borde styrka tanken att 
landstingsskolan och dess personal har skapat sig en uppfattning om huvudmannen och dess 
sätt att sköta skolan. En direkt koppling som David gör mellan sin skola och dess huvudman 
är när han säger att det är viktigt att visa upp sig inom landstingets ramar i form av 
konserttillfällen. Det här är något som skulle kunna uppfattas som ett dolt huvudmannakrav. 
Viktigt att belysa är att alla landsting står under ett politiskt styre vilket innebär att de i viss 
mån är knutna till en ideologi. 
 
9.8. Övriga reflektioner 
Under denna rubrik vill vi ta upp fler intressanta aspekter från vår resultatpresentation och 
reflektera kring dem. Två av våra informanter, Anna och David, säger sig vara handplockade 
till den tjänst de har på skolan. Eftersom vi endast samtalat med fyra musiklärare vill vi inte 
dra för stora slutsatser men vi menar att det kan vara av intresse att fundera kring, varför har 
just de blivit handplockade till respektive skola? På en skola med en ideologisk profil skulle 
vi kunna resonera som så att musikarbetslaget vill ha medarbetare som skall passa både som 
musiklärare och dela skolans ideologiska grundsyn. 

Två enligt oss intressanta motpoler i våra informanters svar är den mellan Calle, som 
berättar att han upplever det som en fördel att arbeta på en skola med en ideologisk grundsyn, 
och David, som nämner det omvända. Vår tolkning är att det här handlar om att olika 
människor letar sig till olika skolor som de tror kommer att passa dem. Vi menar att det på 
många håll fungerar på det viset när musiklärare söker en tjänst men tanken är ändå värd att 
lyfta då det finns många olika typer av rörelseskolor med tydliga ideologiska profiler. 
Slutligen i vårt resonemang om Calles och Davids olika uppfattningar vill vi ställa frågan om 
vilka fördelar respektive nackdelar det har att arbeta på en skola med en ideologisk grundsyn. 
Svaret på den frågan menar vi går att läsa ut mellan raderna i vår studie. När det gäller 
musiklärarnas uppfattning om vilka fördelar det finns med en ideologisk grundsyn respektive 
utan en är vår tolkning att de lärare som arbetar på rörelseskolorna upplever en trygghet i att 
arbetslaget delar en ideologisk grundsyn medan läraren på landstingsskolan upplever det som 
en frihet att vara utan. Vi vill lyfta tanken att det på rörelseskolor är av stor vikt att kritiskt 
granska sin verksamhet då det finns en fara att bli allt för inrutad vilket kan påverka 
musikundervisningen negativt. Vi kommer att resonera mer kring vilka eventuella faror 
huvudmannens påverkan kan ha senare under rubriken diskussion. 

Vidare vill vi här reflektera kring Annas uttalade mot slutet av intervjun där hon uttrycker 
att ”Det är ju väldigt svårt att veta hur mycket man påverkas av det” och ” Då kanske det är 
bra”. Vi menar att även detta går att koppla till den diskurs som Anna rör sig inom när hon 
arbetar. Det är för Anna en självklarhet att arbeta på ett sätt som lever upp till skolans och 
huvudmannens profil och att hon tillsammans med övriga musiklärare i arbetslaget har en 
underförstådd uppfattning om vilka ramar de skall hålla sig inom. Detta är något som också 
tas upp i SOU 2003:112 där Paldanius skriver att det finns vissa informella sociala spelregler 
som personal och elever vid folkhögskolor förhåller sig till.  

Gemensamt för samtliga rörelseskolor är att det inte finns mycket nedskrivet i mål-
beskrivningar om hur skolornas ideologiska grundsyn skall komma till uttryck. Vår tolkning 
är att det ändå kommer till uttryck men att det då mer rör sig inom det område vi valt att 
presentera som dolda huvudmannakrav.  

Slutligen vill vi nämna att Calle är unik på det sättet att han är den ende av musiklärarna 
som nämner att det finns en direktkontakt mellan musiklärarna och huvudmannen. 
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10. DISKUSSION 
10.1. Sammanfattning av resultatanalys 
Som sammanfattning vill vi här kort anknyta till vårt syfte och konkret peka på de båda 
frågorna om huvudmannen påverkar musiklinjer och hur huvudmannen påverkar musiklinjer. 
Vi vill göra det genom att återgå till vår figur. Vi menar att de första cirklarna svarar på frågan 
”om” då de framgått att såväl uttalade som outtalade krav kan utläsas av de svar vi fått av våra 
informanter. De två cirklarna under svarar mer på frågan ”hur” då de pekar på skolors 
profilering och viktigast att se till enligt oss, det förhållningssätt musiklärare har gentemot 
skolans huvudman och dess ideologiska grundsyn. Detta sätt att svara upp mot vårt syfte med 
denna studie kan ses som allt för kategoriskt, därför vill vi nämna att vi valt denna figur för att 
försöka presentera vårt resultat på ett tydligt sätt. 
 
10.2. Problematisering av resultatanalys 
Under denna rubrik vill vi kontextualisera vårt resultat. Med detta menar vi att vi vill ställa det 
vi ser som centralt i vårt resultat i ett större sammanhang. Vi kommer att utgå från specifika 
frågor i vår diskussion. Vi vill tydliggöra att vi generaliserar i vår diskussion. Vi vill utifrån de 
fyra skolor vi varit i kontakt med lyfta vårt resonemang och ponera att det gäller generellt för 
folkhögskolan. Vi vill även här poängtera att vi utgår från de tolkningar vi har gjort av vårt 
resultat. 
 

• Varför svarar informanterna på rörelseskolorna att skolans ideologiska grundsyn 
behandlas mindre nu än tidigare? 

• Varför är det just folkhögskolan sprungen ur arbetarrörelsen som mest uttalat 
arbetar med den ideologi de står under? 

• Finns det faror gällande dolda huvudmannakrav? 
• Finns det faror gällande arbetslagets rådande diskurs? 
• Varför resonerar informanterna som de gör kring folkhögskolans gemensamma 

värdegrund? 
• Har vårt resultat verifierat eller falsifierat tanken om det finns en fördel med att 

ha kvar landstinget som huvudman för folkhögskolor i likhet med den rapport vi 
presenterat i vår bakgrund samt informanternas svar? 

• Vet elever vilka värderingar som ligger till grund för den utbildningen de valt? 
 
Varför går rörelseskolorna mot att allt mindre behandla skolans ideologiska grundsyn i sin 
undervisning? Studien visar att det ofta handlar om en viss rädsla att skrämma iväg potentiella 
elever. Anna antyder att det kan handla om just detta. Samtidigt som våra informanter pekar 
på att deras huvudman tidigare mer tydligt präglade skolan och att denna prägel har minskat 
på senare tid visar vår studie att folkhögskolor präglas av dolda huvudmannakrav samt att 
olika arbetslag rör sig inom olika diskurser. Vi återgår till vårt resultat och vår figur som visar 
att folkhögskolorna rör sig från uttalad profil till att mer kretsa kring förhållning och dolda 
huvudmannakrav. Studien visar att skolorna fortfarande är tydligt präglade av dess huvud-
mannaskap, då främst genom de utvecklade diskurser arbetslaget utformat, samtidigt som 
skolorna utåt något tonar ner sin ideologiska hållning. Vi ställer oss även frågan om skolornas 
nedtoning av sin ideologiska grundsyn skulle kunna vara en konsekvens av rådande 
samhällsklimat som uppkommit de senaste åren då det enligt oss anses väldigt viktigt att vara 
”politiskt korrekt” och inte uttrycka för radikala åsikter. Vi bör här även poängtera att en 
anledning till att obligatoriska ämnen kopplade till folkhögskolornas ideologiska profil tagits 
bort kan vara en ekonomisk fråga. 



     27 

 Gällande frågan om varför arbetarrörelseskolan är den i vår studie som tydligast behandlar 
huvudmannens ideologi i musikundervisningen är vår tanke att det kan förstås utifrån olika 
skolor och dess traditioner. Svaret skulle kunna ligga i att den arbetarrörelseskola vi besökt 
har starkast traditioner att leva upp till gällande huvudmannaskapet. Vi skulle även kunna 
resonera utifrån de olika ideologierna skolorna står för. Frågan vi ställer oss är ifall det är mer 
känsligt att stå för en religiös ideologi än för en politisk? En annan utgångspunkt skulle kunna 
vara att även här resonera kring skolornas uttalade profil kontra den förhållning musiklärarna 
har gentemot skolans ideologi. Det är en potentiell fara att allt för starkt röra sig bort från den 
uttalade profil skolan har och istället hamna i de dolda huvudmannakraven. Faran enligt oss 
ligger i att varken elever eller lärare är klara över när det handlar om skolans ideologiska 
grundsyn eller när det handlar om folkhögskolans gemensamma värdegrund. Vårt resultat 
pekar på att ett begrepp som demokrati inte är helt oproblematiskt. Studien visar att 
folkhögskolorna tenderar att jämställa folkhögskolans gemensamma värdegrund med sin egen 
skolas ideologiska grundsyn. Förhållningen musiklärare har till sin skolas ideologiska 
grundsyn kan överskugga det konkreta arbetet med värdegrundsfrågor.  
 Här vill vi peka på fler faror som vi reflekterat över gällande dolda huvudmannakrav. Det 
har framgått i vår studie att våra informanter känner ett visst ansvar att leva upp till 
huvudmannens värderingar. Den förhållning som musiklärarna har kan indirekt komma att 
påverka elever mer än musiklärarna är medvetna om. Det kan även vara så att skolan kommer 
till att forma elever mer efter sin ideologiska hållning än vad skolan egentligen ser som 
önskvärt. Vi anser att det kan vara enklare för elever såväl som för lärare att hantera skolans 
ideologiska grundsyn och hur den präglar undervisningen ifall det fanns tydligt dokumenterat 
vad i undervisningen som skall härledas till huvudmannens ideologi. Till exempel har vårt 
resultat pekat på att målbeskrivningar inte klart uttrycker vad i undervisningen som skall 
härledas till huvudmannaskapet. I fall en sådan tydlighet fanns i målbeskrivningar tror vi att 
det blir enklare att förhålla sig till rådande ideologi för elever, lärare och rektorer. 
 Vår studie pekar på att folkhögskolors arbetslag ofta formas utifrån en uttalad ideologisk 
grundsyn. I bakgrunden har vi berättat att det är tillåtet för folkhögskolor att fritt anställa den 
medarbetare de önskar (Nordin, 1996). Vidare har vi presenterat tanken kring att ett arbetslag 
utvecklar en diskurs som de rör sig inom och att en sådan kan vara kopplad till skolans 
ideologi. Den rådande diskursen kan hämma musiklärarna eftersom de tillsammans har 
utformat ett arbetssätt där de rör sig inom vissa outtalade ramar. Dessa ramar upplevs av 
arbetslaget som en trygghet men kan också låsa fast musiklärarna vid allt för strama 
tankemönster. Vidare har vi förstått att det finns ytterligare en problematisk aspekt med att allt 
för mycket forma ett arbetslag utifrån rådande ideologisk grundsyn. Om ett arbetslag som är 
starkt präglat av en ideologi får in en ny medarbetare som inte delar deras ideologiska 
grundsyn kan detta skapa en exkludering inom arbetslaget som vi tror kan spegla av sig i den 
konkreta undervisningssituationen.  

Mot detta vill vi ställa landstingsskolorna. Landstingsskolorna menar att de har en större 
frihet att utforma en musikundervisning då de inte står under någon ideologisk grundsyn. Vi 
anser att elever som vill söka till en musiklinje på en folkhögskola bör ha möjlighet att kunna 
välja en skola som inte är kopplad till en viss ideologi. Samtidigt som våra informanter på 
landstingsskolan understryker denna frihet vill vi poängtera att landstingen i sig är kopplade 
till olika politiska partier. Finns det någonting på en landstingsskola som går att härleda till 
den politiska färg landstinget har? Enligt vårt resultat verkar det inte som att det gör det. 
Sammanfattningsvis vill vi anknyta till vår bakgrund och den tidigare forskning vi presenterat 
och poängtera att vårt resultat verifierar teorin att landstinget skall vara huvudman för 
folkhögskolor.  

En viktig aspekt är maktperspektivet. Som vi tidigare presenterat är de dolda huvudmanna-
kraven viktiga att beakta. En huvudman med extrema åsikter kan använda sin maktposition 
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till att undermedvetet starkt påverka arbetslaget. Dolda huvudmannakrav kan då även bli fler 
och upplevas starkare av de anställda musiklärarna. Detta skulle inte bara innebära mindre 
ramar för musiklärarna att arbeta inom utan det skulle också i slutändan komma till att 
påverka eleverna. 

Enligt Nordin (1996) skall det tydligt framgå för de elever som söker vilka värderingar den 
aktuella skolan de söker till står för. Vi vill reflektera kring detta utifrån vårt resultat. Studien 
visar att det finns en viss problematik då arbetslaget präglas av dolda huvudmannakrav, 
eftersom en del av huvudmannens inflytande sker omedvetet från arbetslaget. Samtidigt vill vi 
klargöra att samtliga rörelseskolor vi besökt har en tydligt uttalad profil.  
 
10.3. Sammanfattning av problematisering 
Mest centralt att se till är enligt oss den problematik som uppstår kring de dolda huvudmanna-
kraven. Vi anser att den största faran ligger i att arbetslag och rektorer omedvetet kan påverka 
musikundervisningen. Studien visar att en omedvetenhet kan komma till att komplicera 
möjligheten att förhålla sig till huvudmannen och dess ideologi. Alla folkhögskolor bör 
reflektera kring sin verksamhet och sträva efter att synliggöra undervisningsmoment som är 
präglade av dolda huvudmannakrav.  
 
10.4. Kritik av vår studie 
Först och främst kan kritik riktas i fråga om undersökningens omfattning. Vi har informanter 
från fyra folkhögskolor och naturligtvis skulle fler intressanta aspekter kunna ha framkommit 
ifall vi haft fler informanter och studerat fler skolor. Vi har ändå dragit vissa slutsatser utifrån 
de svar vi fått. Vi har försökt att vara tydliga i vårt sätt att presentera vårt resultat. Detta 
medför att vissa begrepp kan framstå som allt för kategoriska. Ett exempel på ett sådant 
begrepp är dolda huvudmannakrav. Ordet krav kan uppfattas som väldigt starkt och vi vill 
poängtera att det enligt oss oftare handlar om en vilja att arbeta överrensstämmande med sin 
huvudmans ideologi än att informanterna upplever det som ett krav. 
 
10.5. Vidare forskning 
Att arbeta med denna studie har genererat många intressanta frågor. Under tiden vi har arbetat 
med vårt insamlade material har många sidospår uppstått som vi har fått utelämna därför att 
det enligt oss hamnat utanför vårt egentliga syfte. Många aspekter som utelämnats i vårt 
arbete kan och bör kopplas in vid vidare forskning och dessa vill vi presentera under denna 
rubrik.  
 Första steget skulle kunna vara att vända sig direkt till folkhögskolornas huvudmän. 
Huvudmannens direktiv har i vår studie endast presenterats av musiklärare och rektorer. 
Vidare vill vi poängtera att de allra flesta som berörs av folkhögskolan är naturligtvis de 
elever som studerar vid den. Ett liknande syfte som vårt fast där fokus ligger vid elevers 
uppfattning om huvudmannens påverkan av musiklinjen vore enligt oss högst intressant.  
 Att jämföra skolor som står under samma huvudman skulle också vara en möjlig ut-
veckling av resonemanget. En sådan utveckling skulle exempelvis kunna svara på hur mycket 
av huvudmannens påverkan som kommer ur musiklärarnas personligheter. Vidare forskning 
med en sådan fokusering skulle även kunna rikta in sig mot en mer renodlad diskursanalys.  
 En fråga vi hade med när vi var ute och samtalade med våra informanter rörde den 
uppfattning musiklärarna hade angående skolans ekonomiska klimat. Frågan visade sig vara 
allt för omfattande och utelämnades så småningom helt då vi delvis insåg att ett resonemang 
där ekonomiska frågor kopplades in skulle kräva ett allt för stort arbetsområde. Vi är osäkra 
på om det är fullt relevant för vårt valda syfte. En annan utformning av syftet skulle kunna 
skapa ett större intresse för det ekonomiska perspektivet kopplat till folkhögskolan och dess 
huvudmän.  
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 Ett begrepp som vi berör i vår diskussion är ”politiskt korrekt”. Vad innebörden är av att 
vara politiskt korrekt är naturligtvis ett stort ämne i sig. Vidare forskning skulle kunna ställa 
frågan hur huvudmännen och skolorna formas av rådande samhällsklimat och förhåller sig till 
det som i den nationella diskursen anses som politiskt korrekt. Vi anser att det är viktigt att 
väga in den aspekten för att få en klarare uppfattning om varför rörelseskolorna väljer att tona 
ner på de konkreta undervisningsmoment som visar på huvudmannens ideologi. En ytterligare 
tanke för vidare forskning skulle kunna vara att fråga om det i dagens samhälle anses mer 
korrekt att stå för en politisk ideologi jämfört med att stå för en religiös ideologi. Som tidigare 
framgått är att maktperspektivet skapar viktiga och stora frågor. Således är det ett självklart 
ämne att koppla samman med huvudmannaskap i vidare forskning. 
 Landstingsskolan har i vårt resultat visat sig skilja sig från rörelseskolorna i många 
avseenden. Den forskning vi har hittat rörande lanstingsskolor är väldigt bristfällig och den 
som finns är från 1988. Att forska vidare angående landstingskolorna och dess huvudman är 
viktigt för att klargöra huruvida landstingskolorna är fria från ideologi. Alla län står under 
politiskt styre och så gör även landstingsskolorna. Kan landstingskolorna undvika att präglas 
av länets politiska styre? I vårt resultat anser informanterna på landstingsskolan att skolan står 
fri från ideologisk grundsyn. Stämmer detta för landstingsskolor i övriga län? Vi anser att en 
mer rikstäckande utredning i frågan bör göras. Slutligen vill vi för vidare forskning belysa den 
potentiella faran som ligger i att, i likhet med våra informanter på landstingsskolan, hävda att 
de inte står under en ideologi när de trots allt står under ett politiskt styre.  
 Som vi skrev i bakgrunden har folkbildningen i ett pluralistiskt samhälle en viktig roll att 
stärka värdegemenskapen och minska klyftor i samhället (Thorsell, 1991). Är det så att 
folkhögskolornas arbetslag och de diskurser de rör sig inom, samt de dolda huvudmanna-
kraven försvårar det viktiga arbetet med frågor som värdegemenskap och arbetet med att 
minska klyftor i samhället? Förhoppningsvis kan det ökade intresset, samt de ökade 
forskningsanslagen i området på sikt reda ut frågan. 
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Bilaga 1 
 
Hej, vi heter Jonas och Marcus och läser på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Vi håller 
nu på med vår C-uppsats där vi skriver om Folkhögskolan och olika huvudmän. Vi skulle vara 
väldigt tacksamma om Ni skulle vilja svara på följande fyra frågor via e-post. I vår uppsats 
kommer Ni personligen och även Er skola att vara anonym.  
 

1. Vilka krav ställer Er huvudman på Er skola att deras ideologiska grundsyn 
skall komma till uttryck på skolan och i undervisningen? 

2. Är det meriterande med en liknande ideologisk grundsyn som Er huvudman 
står för när man söker en tjänst på Er skola? 

3. Tror du att Er huvudmans ideologiska grundsyn kommer till uttryck i den 
konkreta musikundervisningssituationen och i så fall hur? 

4. Ser Ni som rektor det som önskvärt att musikundervisningen skall präglas av 
huvudmannens ideologiska grundsyn och i så fall på vilket sätt? 

 
Vi vore mycket tacksamma om Ni skulle vilja svara på dessa frågor snarast. Har Ni några 
frågor angående vår uppsats går det bra att ringa eller skicka e-post. 
 
Med vänlig hälsning – Jonas Kraftling och Marcus Persson 
 
 


