Anna om att plugga på folkhögskola
BLYG OCH SKOLTRÖTT
Jag började på folkhögskolan för att komma ut och
träffa nya människor. Jag var blyg, isolerad och vågade inte prata med någon. Och jag har gått igenom perioder där jag har varit skoltrött.

FIXADE MATTEN
Jag hade svårt för vissa ämnen. Matte tyckte jag var
jättejobbigt. I skolan var det mest ‘Oh shit, nu kommer jag att ligga efter’. Sen låg man efter resten av
terminen. Jag tänkte att jag kommer ALDRIG att
fixa matten. Men här har jag ju fixat matten. Nu har
jag läst upp den, och nu sitter den mer också.

INGA PROV—MER SAMARBETE
Här är det inte att ”nu har vi de här proven”. Här är
det mer att du ska visa praktiskt att du förstår. Det
är inte det här betygsjagandet. Många har haft tufft
i vanliga skolan. Sedan kommer de hit, och här är
det inte samma press. Man hjälps åt så att alla hinner ikapp. Alla är med. Det är mer samarbete och då
fixar man det.

ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE
Nu förstår alla, och alla är med. För vi har gjort så
mycket praktiskt och på ett helt annat sätt. Man
läser det inte bara i en bok, utan man går ut och
tittar ”Ja, så här ser det faktiskt ut”. Det är i både
öga och hjärta och allt samtidigt. Alla känner sig
delaktiga. Alla får lite bättre självförtroende och
känner att ‘Jag kanske inte var så dålig ändå’.

KUL ATT PLUGGA IGEN
Här är det en annan mentalitet. Även om alla är i
olika åldrar här så är alla ändå på samma grund. Det
blir inte grupperingar utan man är vän med alla. Det

här sättet att studera binder samman klassen. Det
blir bra stämning och man har någonting gemensamt. Alla trivs och alla vill komma till skolan. Det tar
bort pressen och då tar man in mer. Man märker att
“Oj, det här var ju faktiskt kul’.
Mina barn märker att jag har blivit mycket gladare.
Jag är mer utåt, vi gör mer saker. De känner att jag
har växt. De är stolta att jag har gjort nåt.

VÅGAR FRÅGA
Man lär sig mer när man tycker att det är roligt. Då
vill man lära sig. Man frågar. Man vågar. I andra skolor kanske man är rädd för att bli skrattad åt. Här
vågar alla fråga och ingen fråga är för dum. Det är
många som har sagt ‘Det är roligt att komma till skolan nu’. Det blir annorlunda här på folkhögskolan.
Alla är här för att de vill.

OMGIVNINGEN MÄRKER SKILLNADEN
Alla omkring mig trodde det inte från början, men
nu säger de ‘Det där var ju det bästa du kunde gjort.
Nu får du göra något som du vill göra, du kommer
vidare. Nu har du någonting att stå på.’ Så känner
jag också. Nu har jag byggt grunden för någonting.
Nu ska jag läsa till behandlingspedagog om jag kommer in. Så nu är det bara att köra på!
Anna Falkenberg
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