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Psykisk ohälsa

11 procent av EUs befolkning rapporteras lida av psykisk 
ohälsa (allt från lindrig psykologisk sjukdom till svåra 
psykiatriska störningar). 

11 procent i Sverige (OECD & Europeiska kommissionen, 
2020). 

Kostnaden för den psykiska ohälsan beräknas till 10 900 
miljarder SEK inom OECD. Denna kostnad förväntas 
stiga till 26 400 miljarder år 2030 (Bloom et al., 2011).
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Grundförutsättningarna för att kunna 
lyckas i skola/utbildning:

• Trygghet – Att inte bli utsatt för 
kränkningar och mobbning

• Att uppleva sig förstådd

När dessa två punkter fungerar blir 
sedan andra anpassningar också viktiga



Utbildning som

Rehabilitering



KASAM

• Begriplighet

• Hanterbarhet

• Meningsfullhet

Salutogent förhållningssätt:

Att utgå ifrån människors styrkor och vad dom klarar av istället 
för att att utgå ifrån människors svagheter och brister.



Folkhögskola och Komvux

Är två former av utbildning som är av 
yttersta vikt om vi ska ha ett rättvist och 
demokratiskt samhälle!

• Ger ofta människor som inte tidigare har 
lyckats med sina studier en andra chans

• Bildning och personlig meningsfullhet är 
hotade aspekter med dagens snäva och 
kortsiktiga effektivitetstänkande



Folkhögskolan utgår ifrån en gemensamma värdegrund
med en holistisk syn på människan och kunskap som 
relateras till människans hela livssituation. 

Kursutbudet präglas av en stor mångfald av linjer och kurser:

• Allmänna kurser – Allmän linje

• Särskilda kurser – Yrkesutbildningar, Estetisk inriktning mm

• Etableringskurser för nyanlända

• SFI – Svenska för invandrare

• Motivationsskapande kurser

• Seniorkurser

• Kurser anpassade för deltagare med funktionsnedsättningar 
och/eller psykisk ohälsa



Våra tre forskningsprojekt om 
folkhögskolan:

1) SKOLIDENTITETER, MÖJLIGHETER, HINDER 
OCH VÄNDPUNKTER - Unga vuxna med 
högfungerande autism berättar om sina erfarenheter av 
mötet med grundskolan, gymnasiet och folkhögskolan 
(2017-2021).

2) Folkhögskolans seniorkurser – Vilken funktion fyller 
dessa kurser för deltagande pensionärer (2018-2020).

3) Hur kan livskunskapskurser på folkhögskolan 
hjälpa och rehabilitera deltagare med långvarig 
psykisk ohälsa (2020-2022).



Varför fungerar folkhögskolan för medmänniskor 
med neuropsykiatriska diagnoser?

• Individ går före ämne

• Alla känner sig trygga på folkhögskolan

• Deltagarna upplever sig sedda, bekräftade och förstådda

• Tydliga strukturer och förutsägbarhet

• Möjlighet att arbeta i sin egen takt

• Bra socialpedagogiskt stöd som möjliggör undervisning

• Deltagarna har valt själva att studera

• Mindre undervisningsgrupper



Folkhögskolans livskunskapskurser

• Livskunskapskurs och skaparkurs – schemalagda 2 dagar i veckan

• Livskunskapskursen inkluderar kreativ verkstad där kreativa 
förhållningssätt och uttryck undersöks, kommunikation med 
Nonviolent Communication, friskvård och hälsa samt 
omvärldsorientering

• Skaparkursen erbjuder teckning, måleri, keramik och andra 
tredimensionella tekniker och material

• Obligatorisk närvaro gällande de schemalagda aktiviteterna och att inta 
föda tillsammans med klasskamrater 

• Deltagarna måste vara dokumenterat drogfria i minst ett år innan 
antagningen och ha tillgång till en professionell terapeut utanför skolan. 



Deltagare och målet med kurserna

Livskunskapskurserna vänder sig till vuxna med långvarig psykiska

ohälsa som ofta varit sjukskrivna under längre perioder och som 

Därigenom blivit isolerade. 

Syftet med kurserna är att fungera som en väg till återhämtning från 

psykisk ohälsa.



Teoretiskt ramverk
1. Stigma (Goffman, 1963) – självstigma uppstår när en individ införlivar 

fördomar och stereotyper som andra individer och/eller grupper hyser och 

uttrycker. 

2. Frigörande pedagogik (Freire, 1972) – möjliggör att människor agerar som

aktiva medskapare och ifrågasätter de omständigheter under vilka de lever i 

syfte att förändra sina livsvillkor. 

3. Empowerment (Rappaport, 1987) – fokuserar på individens förmågor och 

möjligheter att utöva självbestämmande.



Datainsamling på Hagabergs
livskunskapskurser

• Tre dagar med planering, information och intervjuer med lärare 
och rektor

• Sex dagar deltagande observation i undervisningen och 
intervjuer med totalt 22 deltagare

• 16 intervjuer har genomförts och transkriberats:

* 11 individuella intervjuer med deltagare

* 1 individuell intervju med rektorn på Hagaberg

* 2 fokusgruppsamtal med totalt 11st tidigare deltagare

* 2 fokusgruppsamtal med lärare i kurserna



Några inledande deltagarröster om Hagaberg

Hagaberg är en oas i Södertälje. Jag hatar Södertälje men inte Hagaberg. 
(F1M1)

Bara att få komma hit och få ta sin tid att bli social igen och komma ihåg 
hur det är att vara människa (F2M2)

Att få finnas någonstans och få veta att det är någon som vill att man ska 
komma dit. (F2K1)

Man vet att man alltid kan komma som man är (D10)



Resultat från Folkhögskolans livskunskapskurser

• Ett meningsfullt socialt sammanhang – att genomgå förändring med 
andra

• Självkännedom via Nonviolent Commiunication – att förändra sin 
självbild

• Skapande som rehabilitering – förändring genom estetiska 
lärprocesser

• Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på förändring

• Möjlighetshorisonter – att förändra hoppet för framtiden



Jag fick ett sammanhang helt plötsligt...ett socialt 
sammanhang. Det var jätte jätteskönt...jag mådde bra av att 
vara här. Självkänsla och sammanhang...det är ju mycket det 
som den här skolan bidrar till... eller dom här kurserna...för
när man hamnar i sjukskrivning...utmattad...då förlorar man 
ju sin identitet väldigt mycket. Man förlorar sin 
yrkesroll...man kanske förlorar många vänner...det händer
massa saker och det tär ju pa ̊ självförtroende och 
självkänsla...då hamnar man i utanförskap...man orkar 
ingenting och har inte ett socialt liv längre. När man börjar
här då får man tillbaks lite av det. (D13) 



Ett meningsfullt socialt sammanhang – att genomgå 
förändring med andra

För mig är det en jättestark byggsten och jag känner ju att jag är väldigt 
trygg och jag känner ju att jag tillhör någonting. Jag känner mig 
accepterad för den jag är. För att alla vi som är här har ju psykisk ohälsa 
på något sätt och då kan man acceptera varandra och förstå varandra. Vi 
sitter här i samma sits i princip…för vi har någonting gemensamt 
liksom. (D2)

Jag har varit hemma i många år på grund av psykisk ohälsa...bara det 
här att få ett socialt sammanhang utanför hemmet…att man är 
någon...det ger lite bättre självförtroende…just det här att få komma 
iväg…och det var väldigt välkomnande stämning…vi är ju alla i olika 
åldrar men det blir ändå en gemenskap…oavsett olika människotyper 
och åldrar. (D7)



Självkännedom via Nonviolent Commiunication – att 
förändra sin självbild

Man lär sig…man får verktyg att tänka…att tänka rätt för att man ska 
kunna komma tillbaka… det är läkande. För hela personen…man ser 
mönster hos sig själv. Man kanske har hamnat i tankebanor som inte är 
så bra för en själv…man kan lära sig att tänka. Det är mycket det här att 
våga göra saker som man inte skulle våga göra i ett annat sammanhang. 
För att det är en så förlåtande miljö…så att det är väldigt viktigt…som 
till exempel jag har ju utmattning då…att man ska orka göra saker och 
ta vissa steg för att liksom komma framåt. Ja det är det som känns unikt. 
(F1K2)

Det är en sak som jag tycker att jag har lärt mig som egentligen är 
väldigt grundläggande för alla…att fråga sig själv…vad är det jag 
behöver just nu. Det är något som jag har glömt bort under vägen i mitt 
liv. Att fråga sig själv vad behöver jag just nu…eller om det är någon 
annan i min omgivning…vad behöver den personen just nu. (F1K2)



Självkännedom via Nonviolent Commiunication – att 
förändra sin självbild

Non violent communication tyckte jag var väldigt väldigt bra därför att 
det gav mig mycket just hur man tolkar signaler från andra och hur man 
själv hanterar sina känslor […] just det här när man inte mår bra så har 
väldigt många en förmåga att säga till sig själva…att är jag helt knäpp 
eller gud vad korkad jag är…tänk att man kan vara såhär dålig och så är 
man väldigt elak mot sig själv […] Det har inte jag tänkt på eller vetat 
om innan…att kroppen påverkas på samma sätt som att du skulle tala 
om för mig att du är helt dum i huvudet…då reagerar min kropp på ett 
visst sätt…och säger jag själv samma sak till mig själv så reagerar min 
kropp på samma sätt. Och då tänker jag vad hemsk jag varit mot mig 
själv i mitt liv många gånger och sagt så dumma saker…och det är som 
ett inlärt beteende. […] då under den perioden när vi hade non violent
communication så slutade jag med det…och det har varit väldigt bra. 
Det tycker jag har varit det bästa med hela kursen. (D1)



Självkännedom via Nonviolent Commiunication – att 
förändra sin självbild

Det som har varit bra är dom här samtalsgrupperna vi har på 
onsdagar…compassion också…men no violent det har verkligen fått en 
att se…vad är mina behov…varför beter jag mig såhär…eller vad är det 
jag behöver egentligen. Att ta sig själv på allvar…att ens behov är 
viktiga och man kanske inte ens vet vad man har för behov…man 
tänker inte på det…om man beter sig eller är arg eller någonting så finns 
det ju ett behov bakom. Så det har varit lärorikt […] Att man utgår mer 
ifrån sig själv och att man inte har rätt att lägga saker på någon 
annan…det handlar väl om känslor att man kan sätta ord på alla känslor 
och att man inte bara är såhär arg och glad utan att det även finns femtio 
känslor till…då sitter man mycket och pratar om det bara. Hur man ser 
på det...när man får bekräftat att man mår dåligt…att man har ett behov 
och det är viktigare att man själv eller andra förstår det. Det är viktigare 
än att man får själva behovet tillfredsställt. (D3)



Skapande som rehabilitering – förändring genom 
estetiska lärprocesser

Det är också väldigt rehabiliterande bara det här med att jobba med 
lera eller skapande på annat sätt…det i sig blir ju rehabiliterande 
(F1K3)

Just med keramik och att hålla på med lera det är väldigt lugnande 
och så är det inte så krävande…och man kan prata samtidigt och 
sådär utan problem… det är ett ganska skönt forum när man 
fokuserar på något och samtidigt har man ett samtal. (D5)

Jag ser inte mig själv som en skapande person men jag förstår 
absolut vad det kan göra för återhämtning nu…för till exempel 
med lera eller att måla…man fastnar och kommer in i något slags 
flow som jag mådde jättebra av. Det har gjort väldigt mycket för 
mitt mående att bara göra.  (D6)



Skapande som rehabilitering – förändring genom estetiska 
lärprocesser

Ibland får man ju en kick. Jag fick en kick utav att känna att jag lyckades med 
saker som jag inte hade en aning om att jag kunde klara…och då vågar man ju 
prova något annat sen…så det blir ju som en trappa...ja självkänslan byggs upp 
igen. Och sen behöver man ju som sagt inte klara allting men man följer ju sin 
linje eller vad ska man säga…sin utveckling. Men just den där känslan när man 
har lyckats skapa något som man inte hade en aning om att man kunde…det är 
rätt häftigt. När man börjar med att man tror att man inte klarar någonting och så 
märker man att wow jag kan faktiskt. Det är aldrig försent att lära om och våga 
prova något nytt. Nytt i yrkesval...det är väl vad jag känner. För jag har helt bytt 
arbetslinje. Jobbade på operation förut och nu jobbar jag i jorden…och jag 
känner…för mig har det varit jättebra att våga göra något helt annat…alltså bara 
totalt liksom koppla bort det som var som negativa mönster och ältandes sen 
tidigare. Nu törs jag liksom sätta igång med ett projekt utan att vara livrädd för att 
göra fel. (F1K1)



Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på 
förändring

Jag ser det som att jag äntligen fått rutiner för jag har suttit 
hemma sen i mars liksom. Det är jätteskönt för mig. Jag tycker 
inte det är jobbigt liksom…det svåra är ju att komma upp på 
morgonen för jag är oftast väldigt väldigt trött och har 
sömnproblem så det blir liksom dubbelt. (D2)

Att faktiskt bara komma hit och vara här. Det har ju varit ett 
viktigt mål att bara komma iväg…komma ut…och att det liksom 
är dom här tiderna…bara att komma iväg och få en strukturerad 
dag. (D4)



Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på 
förändring

Jag har jobbat på att komma i tid och vara här…det är ju bara tre 
dagar i veckan men det känns ändå jobbigt för jag känner mig 
fortfarande trött och så där hela tiden…men det har blivit bättre 
än vad det var i början…dom dagarna som jag inte har skola så 
tappar jag alla rutiner och så med en gång…om man inte gör 
någonting då förstör man hela dagen…alltså alla rutiner…och 
allt förstörs…men när jag går den här kursen blir jag tvungen att 
ha rutiner och fungera och komma iväg…och tvinga mig själv 
och träffa folk. […] Jag har börjat sova bra och då känner jag 
mig väldigt stolt över det…och glad över att jag har fått in en bra 
dygnsrytm och inte kommer sent varje dag. Då mår jag mycket 
bättre när jag väl lyckas komma hit på morgonen. (D8)



Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på 
förändring

Den stora skillnaden för mig är väl inte arbetsmässigt eftersom 
jag inte är redo för arbetsträning…men med det här att jag 
faktiskt kan sköta tvätten hemma…se till att ungarna får mat och 
kommer upp på morgonen. Min man kan åka iväg och 
föreläsa…han behöver liksom inte vara hemma och göra precis 
allting. Vilket gör en extrem skillnad för livet hemma. (F1K3)

Rehaben är ju inte bara när man är här i skolan…alltså den 
fortsätter ju som sagt var hemma…hur man funkar hemma när 
man får den här hjälpen till att återanpassa sig i en grupp med 
människor och vågar tro på sig själv igen. (F1K1)



Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på 
förändring

Jag känner mig bekvämare i alla möjliga sammanhang. Alltså innan 
jag började på LK alltså bara att handla kunde vara förlamande, att 
interagera med människor…och stress och stå i kassan och hålla på 
med pengar…alltså det var mardrömsscenarion. Men idag så går jag 
och träffar folk…det är jättekul…lär känna nya människor… 
jätteintressant. Jag har helt fått tillbaka min passion för att försöka 
förstå hur människor fungerar…och försöka bry mig om andra och 
hjälpa till…och vara med. Alltså jag har tappat så mycket…man 
glömmer bort hur det är att vara medmänniska när man inte är det på 
så länge. Så att hitta tillbaka till en del av sig själv som man värdesatte 
väldigt mycket när man var yngre...det känns som man hittar tillbaka 
till någonting som man trodde att man hade tappat för alltid på något 
sätt. (F2M2)



Att fungera bättre i vardagen – att få bekräftelse på 
förändring

Jag känner mig inte lika rädd nu för att prata...kan till och med 
fråga…hej får jag vara med och prata. Det tycker jag inte är lika 
jobbigt nu. Jag är lite tryggare i mig själv. Redan under första veckan 
när vi hade börjat prata och lärde känna alla i klassen då kändes det 
bara skönt. Det här blir bra.(D4)

Jag har mer energi nu…jag känner mer motivation till saker och är mer 
social allmänt. Inte så tillbakadragen som jag lätt kan vara när jag blir 
isolerad väldigt länge. Och rutinmässigt…att ha det här liksom. Jag är 
verkligen en nattuggla annars…alltså jag vänder på dygnet när jag är 
ledig. Sover till ett-två på eftermiddagen annars. Men nu är jag 
motiverad att komma hit. Den motivationen har jag fått av lärarna och 
av dom andra i klassen. (D5)



Möjlighetshorisonter – att förändra hoppet för framtiden

Jag har insett att jag klarar av mer än vad jag trott. LK har gett mycket 
känner jag. Jag tycker att det är superbra…det är en jättebra möjlighet 
för många. […] Den här kursen kommer stärka mig…det känner jag 
redan. Jag känner redan att jag har klarat av mer än vad jag har kunnat 
tro eller tänka mig. Jag har ju upptäckt i mig själv då att jag vågar prata 
inför grupp när jag inte känner press…man tränar ju på det och man 
inser saker om sig själv. Man tänker annorlunda nu. Mitt sätt att tänka 
annorlunda det är att det blir en träning i det sociala…för jag har haft 
det väldigt svårt socialt…jag har gått på behandlingar för att kunna 
klara av den här kursen. Just det här att man inte är tvingad på något 
sätt så vågar man mer…och då tränar man ju mer i sig själv…och sen 
flyter det på naturligt bara. (D9)



Jag har mer hopp känner jag. Och jag tror nog att när jag 
har gått klart här så tror jag att jag kommer ha ännu mer 
hopp. (D9) 

Bara att få komma hit och få ta sin tid att bli social igen 
och komma ihåg hur det är att vara människa...det kan 
man glömma om man varit självisolerad för länge. Att 
bara få komma hit och få komma ihåg att jag faktiskt är en 
person bortom alla problem jag har...så är jag fortfarande 
en person...och sen få det utrymmet att den personen ska 
få komma fram igen...det tyckte jag var ganska fint. (D20) 



Saker som kan förbättras enligt deltagarna

• Bättre handikappanpassat på skolan

• Att ha aktiviteter/arbetsträning som också fyller någon riktig 
funktion. Annars finns det en risk för institutionalisering.

• Tempot och krav kan ibland upplevas som för lågt när det 
kommer in nya i gruppen

• Att det är obligatoriskt att äta, men man får betala för lunchen 

• Att lärare är mer noggranna med att regler följs, tex att man 
inte får ha parfym eller att en del plötsligt slipper att äta lunch

• Under vissa kursperioder har det varit starka grupperingar  



Slutsatser

• Livskunskapskurserna bidrar till ökad känsla av välbefinnande 
i nuet - självkännedomen stärktes hos deltagarna och de fick 
mer tillit till sina förmågor, och hyste hopp om en bättre 
framtid. 

• En befriande process påbörjades i livskunskapskurserna där 
resurser för att hantera det dagliga livet och att ta hand om sig 
själva görs tillgängliga för deltagarna. 

• Den befriande processen påverkade i första hand deltagarnas 
självstigma positivt så länge deltagarna vistades i trygga miljöer 
där deltagarna har erfarenhet av att inte vara utsatt för stigma 
(på folkhögskolan och i hemmet). 
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