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Abstract 

The Folk high school as an institution is not governed by the same legislation and policy 

frame work as the Swedish public schools. The study show that one of the outcomes of a 

less governed education form seems to be a less goal oriented educational environment, 

which enables teachers and participants to elaborate with different didactic/ learning 

techniques to foster an including and tolerant learning environment.  Another key factor 

to engage participants with low self-confidence and motivation is the low number of 

participants in each class. In combination, these factors constitute a solid platform when 

trying to regain a lost trust for the educational system among the participant. In the study 

teachers answered a series of question related to their work in the subject History in the 

Folk High School. The study brings insights on the teacher´s role in engaging participant 

with low self-confidence and motivation in the learning process and which didactic 

techniques are used to facilitate it. 
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Folkhögskolan är ett populärt skolalternativ i Sverige. Enligt färsk statistik var söktrycket 

till allmän kurs på folkhögskola 21 815 ansökningar till höstterminen 2018.1 

Folkhögskolan har cirka två sökande per plats enligt denna statistik. År 2018 läste 12 650 

deltagare per termin allmänkurs på folkhögskola. Allmän kurs riktar sig till dem som 

behöver läsa upp grundskolan eller gymnasiet.2 En del av de deltagare som går på 

folkhögskola har ingen gymnasieutbildning och har av olika skäl varit svårmotiverade 

under sin tidigare skolgång. Sam Paldanius, universitetslektor i pedagogik, visar i 

rapporten sär-skild folkhögskolepedagogik hur folkhögskolan fokuserar på att stärka 

självkänsla och personlig utveckling, samt att väva in hela människan i undervisningen.3 

Detta är en skillnad från den kommunala skolan som fokuserar på att mäter kunskap 

utefter skolverkets bestämda kunskapskrav.4  

Folkhögskolan tycks därmed utgöra en andra chans för individer som inte har haft 

förutsättningar att tillgodogöra sig den kommunala undervisningsformen. Efter 

personliga erfarenheter som lärarkandidat på folkhögskola noterade jag hur elever med 

olika bakgrund och markant skilda kunskapsnivåer arbetade både harmoniskt i 

klassrummet och tog till sig information från läraren. Många deltagare och lärare på 

folkhögskolan tycker att undervisningen fungerar bra.5  

Historia är ett ämne som kan upplevas tråkigt eller onödigt om en elev inte känner någon 

koppling till ämnet. I skolverkets riktlinjer står att historieämnets syfte är bland annat att 

få elever att förstå levnadsvillkor för dåtidens människor och ur detta kunna tolka, förstå 

samt förändra sin nutid. Historia ska vara ett verktyg för att kunna spekulera kring en 

framtid.6 Folkhögskolan är inte bundna till att följa skolverkets läroplaner utan kan 

1. Inledning 

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkhogskolan/kurstyper-pa-folkhogskolan/
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


2 

anpassa undervisningen efter sin profil eller behov. Ur ett lärarperspektiv vill jag därför 

undersöka om historielärare inom folkhögskola upplever skillnad i det didaktiska arbetet 

mellan folkhögskola och gymnasium eller grundskolan. Som tidigare påvisat är 

folkhögskolan ett alternativ för människor som inte har lyckats i den kommunala skolan. 

Denna studie vill undersöka hur folkhögskolan skapar en fungerande undervisning och 

vad som kan läras utav den. 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

 

Denna uppsats ska undersöka historiedidaktiken på folkhögskola och på vilket sätt lärare 

som undervisar på allmänkurs inom folkhögskolan arbetar med deltagare som har olika 

förutsättningar och lärandehinder7. Syftet är att belysa folkhögskollärarens dagliga 

praktik inom historieämnet och undersöka hur den skiljer sig från andra skolformer 

genom att låta folkhögskolläraren själva resonera kring skillnaden mellan att undervisa 

på folkhögskola och kommunalskola. På så sätt ska uppsatsen tillföra kunskap om hur 

man ur ett lärarperspektiv kan arbeta med historieundervisning på annorlunda sätt än i 

den kommunala skolan och hur detta kan hjälpa elever med lärandehinder. Detta ska 

göras utifrån denna frågeställning:  

Hur planerar folkhögskollärare historieundervisningen?  

Hur genomförs historieundervisningen?  

Hur hanterar folkhögskolläraren lärandehinder i historieundervisningen? 

1.2 Teoretiskt ramverk & Metod 

Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats hämtar teoretisk inspiration från forskning om didaktik. I sin traditionella 

form handlar didaktik om den klassrumsnära praktiken och vilken planering den utgår 

ifrån. Det allmändidaktiska forskningsfältet belyser den generella undervisningen och 

olika ämnesövergripande arbetssätt som inte är bundna till ett specifikt ämne. De 

klassiska didaktiska frågorna; vad ska det undervisas om, varför ska det undervisas om 

något, hur ska detta ske och för vem ska innehållet läras ut till kan kompletteras med 
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ämnesdidaktiska frågor som relaterar till just själva undervisningssituationen.8 Det 

ämnesdidaktiska perspektivet fokuserar på undervisningen inom ett specifikt ämne och 

hur innehållet lärs ut inom ämnet. Det kan handla om hur läraren undervisa om till 

exempel orsaker till första världskriget i historia eller de politiska partierna i 

samhällskunskap.9 I den här uppsatsen är frågorna som ställs till folkhögskollärarna 

under intervjun (se bilaga) riktade mot lärarnas praktiska verksamhet inom historieämnet. 

Uppsatsens fokus är således historiedidaktiskt även om de tre fokusområden som strax 

ska presenteras härrör från allmändidaktisk teoribildning.  

Förutom skolans styrdokument, läroplan och kursplan, spelar läroboken en central roll 

inom just historiedidaktiken och har en viktig funktion för både planering och 

undervisningens innehåll. Därför har den historiedidaktiska forskningen haft ett särskilt 

fokus på just läroboken.10 Ytterligare en viktig aspekt inom ämnesdidaktiken är hur 

undervisningssituationen utformas och hur ämnesinnehållet lärs ut på bästa sätt. Här är 

lärarens roll och mötet med eleverna betydelsefullt. Det kan handla om hur läraren 

redovisar ett innehåll och kan möta olika former av motivation eller förkunskaper hos 

eleverna eller om hur en lärare experimenterar med olika metoder kopplat till 

undervisningssituationen för att möjliggöra att elever med olika förutsättningar uppnår 

goda resultat. 

Den här studien är utformad efter tre fokusområden som identifierats av bland annat 

pedagogik- och didaktikforskaren Claes Nilholm.11 Beskrivningen av dessa tre ingångar, 

eller begrepp, anknyter till ämnesdidaktikens centrala frågor som bland annat behandlas 

av Magnus Hermansson Adler, och kan därmed utgöra det teoretiska ramverket för 

studien. 

1. Ämneskonceptioner 

Fokusområdet behandlar vad för innehåll som väljs ut och hur 

historieundervisningen ska ta form och anknyter därmed till intervjuns första 

fråga kring respondentens planering. Vi kan se ett exempel på hur en planering 

går till i Magnus Hermansson Adlers historieundervisnings byggstenar. Han 
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beskriver att första steget i planeringen utgår från vad styrdokumentet kräver, det 

andra steget är att läraren anpassar sig efter skolans profil eller sin speciella 

kompetens och det tredje steget är en lokal pedagogisk planenering (LPP) som 

görs tillsammans med eleverna.12 Det kan handla om att lägga tonvikt på lokal 

eller global historia, samt vilka begrepp som är viktiga inom ämnet.13 Hur lärarna 

hämtar planeringsstöd från styrdokumenten kan bero på elevers förkunskaper 

eller om en gemensam tematisk planering finns i lärarens arbetslag. Detta kan 

också relateras till folkhögskollärarens planering inom historieämnet och hur 

folkhögskolläraren tänker kring vad som är viktiga aspekter i sin planering. 

2. Ämnesdidaktik gestaltas 

Inom detta område som knyter an till intervjuns andra frågeställning om hur 

historieundervisningen genomförs inom folkhögskolan, beskrivs hur 

undervisningen går till i klassrummet och vilka metoder som används i 

undervisningssituationen. Det är i detta skede som den abstrakta planeringen tar 

sig uttryck i en konkret form, det vill säga lärande i handling.14 Hermansson 

Adler beskriver fem dörrar till elevers lärande: läraren är ett berättande föredöme, 

elevens kritiska förmåga stimuleras, elevens analytiska förmåga övas vid 

detaljstudier och konstruktion av samband, värdet av estetiska uttryck för att 

påverka samhället betonas och till sist elevernas skilda erfarenheter utvecklas 

genom praktiskt arbete. Det finns ingen universalmetod som täcker in alla dessa 

ingångar, därför är det viktigt att varierande metoder tillämpas.15 Några exempel 

på metoder är olika spel eller IKT- verktyg till exempel PowerPoint eller 

filmklipp, eller traditionell katederundervisning.  

3. Experimentera 

Det tredje området, som behandlar hur ett område lärs ut på bästa sätt, knyter an 

till intervjuns tredje frågeställning om hur lärandehinder kan hanteras. Nilholm 

beskriver hur lärare kan experimentera med olika metoder för att kunna göra 

anpassningar och finna de bästa möjliga undervisningsmetoderna. Nilholm 

exemplifierar detta genom att två klasser med liknande förutsättningar får arbeta 

med två olika undervisningsmetoder. Den ena klassen får arbeta utefter den nya 
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undervisningen och den andra med den traditionella undervisningen för att senare 

fastställa vilket som fungerade bäst.16 I denna uppsats ligger fokus snarare på hur 

folkhögskolläraren hittar olika arbetssätt för att hantera lärandehinder och hur 

folkhögskolläraren möter deltagare med olika förutsättningar i 

historieundervisningen. Lärandehinder kan ta sig uttryck på olika sätt och 

forskningen inom området är ofta avgränsat till ett specifikt uttryck.  

Lärandehinder i denna uppsats handlar om att låg motivation och 

prestationsångest kan bero på olika saker och ta sig uttryck i flera olika former. 

Att deltagare inte är motiverade kan ha att göra med att de inte lyckades i tidigare 

skolformer eller att de har en diagnos som försvåra inlärandet. AD/HD kan 

medföra att en deltagare inte har tålamodet eller uthålligheten för att ta till sig 

undervisningen. Dyslexi kan innebära att det är svårt för deltagaren att ta till sig 

kunskap i skriftligt format eller visa sin kunskap på skriftliga uppgifter. Detta kan 

göra att deltagaren har ett dåligt självförtroende i sin studieförmåga eller ett 

ointresse, vilket kan leda till prestationsångest när deltagarna ska ta sig an en 

uppgift. Det bör dock poängteras att prestationsångest, låg motivation eller att 

någon har haft en tuff tidigare skolgång även kan finnas representerat bland 

deltagare utan diagnos. 

 

Genom att undersöka dessa tre fokusområden kan uppsatsen förmedla en bild av 

folkhögskollärarens praktik i klassrummet. Dessa tre områden har också styrt 

utformningen av intervjufrågor till lärarna (se bilaga) och den metodansats som beskrivs 

nedan.  

Metod 

I detta kapitel redovisas undersökningens metodval, det vill säga hur undersökningen 

genomförs och hur källorna bearbetas. De personer som deltar i intervjustudien kommer 

att benämnas som respondenter eller intervjupersoner och uppsatsens författare som 

intervjuaren. Undersökningens metod är en kvalitativ halvstrukturerad intervju. Det finns 

tre huvudsakliga metoder för intervjustudier. Till att börja med presenteras den 

strukturerad och den ostrukturerade intervjumetoden. Avslutningsvis redogörs för den 
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halvstrukturerade intervjun och en argumentation lämnas om varför den lämpar sig som 

metod för denna uppsats.  

Den första metoden är den strukturerad intervju som oftast bygger på kvantitativa data i 

form av frågeformulär med kryssfrågor. Metoden lämpar sig väl när avsikten är att ta 

fram större mängder data med förhoppning om att synliggöra statistiska samband eller 

jämförelser över tid.17 Denna metod är inte relevant då syftet är att folkhögskollärare 

skall få berätta om sina erfarenheter samt resonera fritt i hur de planerar och genomför 

sin undervisning. Den andra intervjumetoden är den ostrukturerad intervju som oftast 

utgår från en övergripande fråga som respondenten får bygga vidare på. Istället för att 

svaren bygger på frågeformulär tar sig denna metod i form av respondentens egen 

narrativa redogörelse.18 Metoden är inte lämplig för uppsatsen då den medför att 

respondenten ges alltför stort utrymme att styra in samtalet på ett icke relevant ämne. 

Den tredje och sista metoden är den halvstrukturerade intervjun. Denna metod är en 

blandning mellan de två föregående intervjumetoderna. Intervjun utgår från ett 

frågeformulär som innehåller öppna frågor som respondenten kan diskutera fritt kring. I 

frågeformuläret finns det även stödord vars syfte är att förtydliga frågorna för 

respondenten. Intervjun spelas in med en diktafon och efterföljs av en transkribering som 

bli uppsatsens analysmaterial.19 Metoden erbjuder respondenten en känsla av frihet att 

diskutera frågan samtidigt som intervjuaren har möjligheten att styra och förtydliga 

ämnet som diskuteras. 

En halvstrukturerad intervju kan handla om hur en ingenjör kommer på nya uppfinningar. 

Intervjun kan starta med frågan hur ingenjören kommer på nya uppfinningar. Exempel på 

stödord kan handla om tidigare erfarenheter eller utforskande av material. Vill 

undersökningen studera vilket som är den vanligaste inspirationen är det viktigt att alla 

ingenjörer får samma frågor och förtydligande stödord.20 Intervjuerna bör alltså vara 

jämförbara till sin utformning. Detta är viktigt för att kunna hitta likheter eller skillnader 

mellan respondenternas svar och för att kunna urskilja vad dessa mönster kan bero på. 
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De negativa aspekterna med den halvstrukturerade metoden är att intervjuaren behöver 

avsätta mycket tid för intervjuerna, transkriberingen samt att sammanställa och analys 

resultatet. Det tar även mycket tid i anspråk att utveckla intervjufrågorna. De positiva 

aspekterna är att metoden skapar balans mellan struktur och öppenhet. Den uppnår ett 

likvärdigt innehåll med hjälp av stödord och underlättar analysen genom graden av 

struktur.21 Balansen mellan öppenhet och struktur hjälper att nå kärnan i det specifika 

syftet. Denna metod är lämplig för undersökningen då den är avsedd att undersöka en 

specifik sak som respondenterna behöver ha utrymme att diskutera fritt kring.  

Vid intervjutillfället ställs inledningsvis några formaliafrågor till respondenten innan 

ljudinspelningen påbörjas. Formaliafrågorna har ett dubbelt syfte. Det ena är att 

respondenten och intervjuaren ska få ett informellt samtal som kan skapa en avslappnad 

intervjumiljö och det andra är att få en kort kartläggning om respondentens namn, 

biologiska kön, yrkeserfarenhet, hur många år respondenten har arbetat inom 

folkhögskola och vilken utbildningsbakgrund denne har. 

Innan intervjutillfället delges respondenterna uppsatsens forskningsfrågor, det vill säga 

uppsatsens forskningsfrågor men inte själva intervjufrågorna. Anledningen till att de får 

forskningsfrågorna i förväg är att intervjupersonerna ska få en uppfattning om vad 

intervjun ska handla om. Intervjufrågorna presenteras för respondenterna i samband med 

intervjun. Detta är för att de ska kunna förbereda sig mentalt och själva kunna följa 

samtalet enligt intervjuschemat. De får både höra intervjuaren läsa upp frågorna och läsa 

frågorna själva. 

Intervjuerna utgår från ett bestämt frågeformulär (se bilaga) som innehåller öppna frågor 

om hur lärarna planerar och genomför sin undervisning samt hur de bemöter olika 

lärandehinder, deltagare som har låg motivation eller har prestationsångest. Stödorden i 

exemplet nedan förtydligar frågan för respondenten och indikera vad intervjuaren vill åt. 

Frågeexempel: hur planerar du din undervisning i historia? Exempel på tillhörande 

stödord: läroplan, centralt innehåll, tematiskt samt elevernas förkunskaper. 

Intervjufrågorna bygger på hur folkhögskolläraren planerar sin undervisning och hur den 

genomförs. Varje huvudfråga i intervjuguiden åtföljs av en fråga om hur 



8 

folkhögskollärare upplever eller tror skillnaden i deras arbetssätt ter sig gentemot den 

kommunala skolan, det vill säga grundskolan och gymnasium. Ingen observation 

kommer genomföras för att kontrollera att folkhögskollerärare arbetar på det sätt som de 

beskriver i intervjun. Av etiska skäl är respondenterna anonymiserade och 

transkriberingen kommer bevaras hos intervjuaren. Vid förfrågan delges uppsatsens 

examinator tillgång till ljudfiler och transkribering. Uppsatsens opponent kommer endast 

ha tillgång till transkriberingen. 

 1.3 Intervjupersoner & Avgränsning 

Detta kapitel innehåller materialet/källorna för denna uppsats. Materialet består av sju 

transkriberade intervjuer med folkhögskollärare som undervisar i ämnet historia på 

allmänkurs och som är anställda vid olika folkhögskolor i Småland. Uppsatsen 

avgränsning i val av källmaterial och sökområde presenteras.  

Intervjupersoner 

Utfallet av intervjuns formaliafrågor ger vid handen att yrkeserfarenheten inom 

folkhögskola och den kommunala skolan varierar från ett år till trettionio år på 

folkhögskola och från minimal erfarenhet i form av praktik till elva år inom den 

kommunala skolan. Bland tidigare yrkeserfarenhet återfinns anställningar som SFI-lärare 

och anställning på Komvux. En av respondenterna är utöver historielärare även 

kursansvarig för allmänkurs på sin folkhögskola. Tre av respondenterna anger att deras 

biologiska kön är man och fyra respondenter anger kvinnligt biologiskt kön. 

Intervjupersonernas utbildningsbakgrund är gedigen. Samtliga respondenter har 

genomgått en akademisk utbildning vid något av följande lärosäten Högskolan i Kalmar, 

Växjö universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping eller vid Lund 

universitet. En av respondenterna har genomgått en fortbildning vid 

folkhögskollärarutbildningen i Linköping och en respondent har en akademisk 

utbildningsbakgrund i huvudområdena svenska och engelska samt studier i drama vid 

Washington University. 

Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till folkhögskolor inom Småland. Avgränsningen är gjord 

utifrån logistiska och tidsmässiga skäl. Då det i Jönköpings stad endast finns tre 
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folkhögskolor hade studien lidit av ett mycket litet antal intervjuer och uppsatsens 

validitet hade tagit skada. Därför behövdes ett större urval göras. I Småland finns fjorton 

folkhögskolor. Samtliga folkhögskolor i Småland fick förfrågan om att medverka i 

studien. Den geografiska närheten till de olika skolorna har underlättat utförandet av 

intervjuerna och frigjort tid för transkriberings- och analysarbetet inom uppsatsens 

bestämda tidsram. Eftersom källmaterialet endast består av sju intervjuer av 

folkhögskollärare som undervisar i historia innebär detta att det inte går att dra alltför 

stora slutsatser om folkhögskolans didaktiska metoder. Få studier har emellertid gjorts 

om historiedidaktiken inom folkhögskolan, vilket gör att denna uppsats kan ses som en 

fallstudie och ligga till grund för vidare forskning genom att identifiera tendenser inom 

området. 

 

1.4 Forskningsläge 

I detta kapitel presenteras liknande forskning som denna uppsats. Det har inte gjorts 

någon historiedidaktisk forskning om folkhögskola tidigare. Den största andelen av 

forskning om folkhögskola är allmändidaktiska och pedagogiska studier om folkhögskola 

i sin helhet. Sam Paldanius rapport Sär-skild folkhögskolepedagogik? diskuterar 

folkhögskolans särart gentemot den kommunala skolorna. Folkhögskolans frihet mot 

skolverkets styrdokument gör det möjligt att anpassa undervisningen utefter skolans 

identitet eller efter lärarens individuella anpassningar.22 Paldanius redogör för hur 

folkhögskolan väver in hela människan i lärprocessen där kunskaper utöver ämnesstoffet 

värderas, såsom att stärka självkänsla och personlig utveckling.23 Läraren jobbar med 

andra ord mycket med att se individen och var denne befinner sig i sin lärandeprocess. 

Paldanius menar vidare att en fungerande undervisning är en växelverkan mellan lärarens 

mål med undervisningen och deltagarnas förutsättningar. För att detta skall fungera 

behövs stöd både från verksamheten och staten. Paldanius rapport hävdar också att det 

måste finnas en balans i deltagarnas studietid inom folkhögskolan. Om deltagarna vid 

folkhögskola efter tillräcklig tid inom utbildningsformen väljer att påbörja högre studier 

vid ett lärosäte ökar chanserna för framgång. Om deltagarna stannar för länge i 

folkhögskolan eller börjar för tidigt med högre studier riskeras studieavbrott. Detta är en 



10 

konsekvens av att folkhögskola inte fullt ut matchar högskolans praktik.24 Paldanius 

menar avslutningsvis att folkhögskolans särart är viktig för den fungerande 

undervisningen, men den allmänna kursen som ger gymnasiekompetens och behörighet 

till högskola får inte komma i konflikt med samhällsstrukturerna. Det måste finnas en 

balans mellan samhället och folkhögskolans sätt att undervisa. Paldanius menar även att 

rapportens begränsade omfång inte kan påvisa folkhögskolans särart men att det är något 

som är värt att undersöka.25 

Denna rapport är relevant för uppsatsen då den redogör för folkhögskolans alternativa 

sätt att bedriva undervisning. Denna uppsats bygger vidare på detta resonemang genom 

att folkhögskollärare får redogöra för hur de planerar och genomför undervisning, samt 

möter lärarhinder inom historieämnet.  

En annan relevant rapport inom området är Martin Hugos, Joel Hedegaard och Cecilia 

Bjursells Folkhögskola som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Denna rapport redogör för hur folkhögskola fungerar som en god 

skolmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rapporten redogör 

för deltagares, lärares och rektorns perspektiv.26 Rapportens resultat visar att deltagarna 

har trivts med sina studier på folkhögskolan och att de känner att lärarna har fokuserat 

mer på individen än diagnosen. Deltagare, lärare och rektorer understryker att bemötande 

av individen är viktigt för att uppnå en fungerande undervisning.27 Studien bekräftar hur 

individens behov sätts i fokus på folkhögskolan och hur förhållningssättet går igen i 

mötet med elever med lärandehinder.   

Även om det saknas mer specifika studier om historieundervisning på folkhögskola går 

det att se tydliga paralleller mellan denna uppsats och Kristina Ledmans avhandling 

Historia för yrkesprogrammen. Ledmans avhandling handlar om hur 

historieundervisningen förmedlas på gymnasiala yrkesprogram. Ledman undersöker hur 

lärare förstår läroplanen och intervjuar elever om hur de upplever 
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historieundervisningen.28 Ledman analyserar detta genom två begrepp som benämns 

horisontell kunskap och vertikal kunskap. Vertikal kunskap innefattar den abstrakta och 

teoretiska kunskapen. Horisontell kunskap innefattar den kontextbundna och konkreta 

kunskapen.29 Den vertikala kunskapen fokuserar på händelseförlopp och omständigheter 

som leder fram till en historisk händelse, exempelvis vad var det som möjliggjorde 

Dackefejden. Den horisontella kunskapen förklarar den bestående effekten av någonting, 

till exempel Gustav Vasas reformerande nationsbygge. I Ledmans slutdiskussion 

beskrivs kritik både från lärare och elever kring att historia inte går att undervisa i korta 

former utan måste undervisas i långa perspektiv för att det ska ha någon verkan hos 

eleverna.30 Denna avhandling är relevant för uppsatsen för att den visar exempel på hur 

gymnasielever uppfattar historieundervisningen och hur de resonerar kring värdet av 

abstrakt och konkret historisk kunskap. 

En annan relevant intervjustudie är Anders Hektors uppsats didaktiken i praktiken 

handlar om hur historielärare på gymnasiet arbetar och bedömer historisk kunskap. Syftet 

med Hektors uppsats är att undersöka hur historielärare på gymnasiet arbetar 

historiedidaktiskt utifrån deras beskrivningar med hjälp av halvstrukturerade intervjuer.31 

I all korthet vill Hektor undersöka synen på kunskap och hur den förmedlas inom historia 

på gymnasiet. I viss mån speglar Hektors och den här uppsatsens undersökningar 

varandra men vi har olika infallsvinklar. Båda undersöker lärarnas ämnesdidaktik och 

den dagliga praktiken men Hektor gör det på gymnasiet och jag gör det på folkhögskolan. 

Hektor kommer fram till att undervisningen följer ämnesplanerna och att lärarna vill att 

eleverna ska vara aktiva på lektionerna och att de ska få träna på olika förmågor. Lärarna 

menar att de är viktigt att förankra innehållet till eleverna för att de inte ska tappa 

intresset. Lärarna önskar att ha en varierande undervisning där eleverna kan få jobba med 

eller undervisas med hjälp av skönlitteratur, film, PowerPoint, bilder och berättelser. 

Kunskaperna mäts oftast utifrån öppna, uppsatsliknande frågeställningar som uppmanar 

till självständigt tänkande och tolkande svar.32 Hektors slutsats visar att historielärarna 
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anser att det är viktigt med en varierande undervisning och att de examinerande 

momenten inte kan vara statiska utan att det måste finnas tolkningsutrymme för eleven. 

Dessa studier visar olika strategier för att planera och bedriva historieundervisning och 

för att bemöta elever med lärandehinder. Det saknas dock, som tidigare nämnts, 

forskning om historiedidaktik och historielärarnas dagliga praktik på folkhögskola, vilket 

denna uppsats ska belysa. 

 

 

Detta kapitel redogör för folkhögskolans historia och roll i samhället och är avsedd att 

erbjuda läsaren en relevant historisk inramning till uppsatsen. Folkhögskolan har växt 

fram som ett alternativ till den vanliga skolan och under omvälvande 

samhällsförändringar. Folkhögskolan började etableras under andra halvan av 1800-talet. 

Den uppstod som en konsekvens av den rådande samhällssituationen. Bönderna hade fått 

betydligt mer inflyttande i politiken och det var de välbärgade bönderna som 

uppmuntrade till denna skolform i dess gryningstid. Till början var skolformen 

yrkesinriktad och påverkad av väckelserörelsen. Folkhögskolan var tänkt att utgöra ett 

stöd för att modernisera jordbruket och bibehålla andligheten hos folket för deras väl och 

ve.33 

Under tidigt 1900-tal utsattes folkhögskolan för en andra våg där nya folkhögskolor 

växter fram ur arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och ungkyrkorörelsen. Särskilt 

arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen stod varandra nära. Syftet med deras skolor var att 

fylla ett växande tomrum av en förlorad identitet i det nya samhället som växt fram. 

Folkhögskolorna ville förbereda människor inför detta tomrum och förbättra deras 

villkor. Dessa nya folkhögskolor möttes av motstånd från de äldre bonde byggda 

folkhögskolorna. De äldre vara oroliga för att allt för mycket socialism skulle prägla de 

nya folkhögskolornas profil och verksamhet, de äldre hävdade att sant skulle vara sant 

oavsett skolor.34 Även nyare former av folkhögskola möts av motstånd från de äldre.  

2.0 Bakgrund 
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Under femtiotalet ökade behovet av fler folkhögskolor till ca två nya per år. Under denna 

tid fanns det en utbildningsoptimism. Kursutbudet hade ökat från att endast ha 

yrkesinriktade program till att även estetiska ämnen började finnas med i kursutbuden. 

Folkhögskolan var inte påverkad av den samtida pedagogiska debatten utan ambitionen 

var att undervisa hemslöjdens värden genom teknik och att produktionsinriktad 

undervisning.35 I detta ser vi att folkhögskolans roll i samhället var att få fart på 

utbildningen i efterkrigstiden och uppmuntra till hushållens driftighet. 

Under 2000-talet utgör de långa kurserna d.v.s. allmän kurs, specialkurser och 

yrkesinriktade kurser basen för folkhögskolan. Detta finansieras genom statsbidrag och 

även särskilda utbildningsinsatser. De särskilda utbildningsbidragen syftar till att ge 

utbildning till människor med olika funktionsvariationer eller inom vissa projektområden 

till exempel IT. Folkhögskolan har även tagit sig an rollen som det lokala eller regionala 

kulturcentra och folkhögskolan har börjat knyta internationella kontakter med andra 

skolor. De yrkesinriktade kurserna riktar sig mot kultur- och fritidssektorn och även mot 

vård och omsorg.36 Folkhögskolan fyller en samhällelig funktion i både att erbjuda en 

alternativ skolform med yrkesutbildningar samt som ett evenemangscentrum för kultur. 

Den nutida folkhögskolan förhåller sig till är folkbildningens fyra syften: 1) stödja 

verksamhet som bidra till att stärka och utveckla demokratin, 2) bidra till att göra det 

möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 3) bidra till att utjämna utbildningsklyftor 

och höja bildnings-och utbildningsnivån i samhället och 4) bidra till att bredda intresset 

för och öka delaktigheten i kulturlivet.37 Trots att folkhögskolor profilerar sig olika eller 

har olika huvudmän får inte undervisningen vara politiskt vinklad eller religiöst riktad på 

allmän kurs som ska motsvara den kommunala skolans gymnasiebehörighet. 

Här behövs tydliggöra att gymnasiebehörighet och folkhögskoleomdöme är två olika 

saker som folkhögskolan arbetar med. Gymnasiebehörigheten korrigerar ett underkänt 

gymnasiebetyg och det högsta betyget som kan uppnås är ett E. Folkhögskoleomdömet är 

specifikt för hur folkhögskolan bedömer kunskap eller lärandeförmåga. I slutet av varje 
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läsår bedöms den sammanlagda prestationen i varje ämne på allmänkurs och deltagarens 

utveckling utifrån detta ges ett folkhögskoleomdöme i en graderad skala. 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat. Respondenternas svar redovisas under 

varje forskningsfråga. Efter genomgången av respektive forskningsfråga sammanfattas 

respondenternas svar med återkopplingar till uppsatsens teoretiska ramverk; 

1)ämneskonceptioner: vad för innehåll som väljs och hur historieundervisningen ska ta 

form, 2) ämnesdidaktiks gestaltning: hur historieundervisningen genomförs och 3) 

experimentering: hur lärandehinder kan hanteras utifrån att läraren använder olika 

metoder.  

3.1 Hur planerar folkhögskolläraren historieundervisningen? 

Respondent 1 beskriver sin planering som tematisk och baserad på den lokala situationen 

i det området som folkhögskolan befinner sig men även som kronologisk 

historieundervisning. Respondenten beskriver hur hon har en färdig kursplan för en hel 

termin innan terminen och detta presenteras tillsammans med skolverkets centrala 

innehåll för historieundervisningen. Respondenten berättar för sina deltagare att de kan 

förhålla sig fritt till detta men det är något att utgå ifrån.38 Respondenten har en klar 

planering som kan anpassas beroende på gruppen. Ämneskonceptionen/planering utgår 

från skolverkets centrala innehåll i kronologiska steg. Planeringen anpassas senare till 

den lokala situationen och till deltagarna. 

Respondenten upplever att skillnaden i planeringen från gymnasiet är att ämnen står var 

för sig i gymnasiet, undervisningen i varje ämne har olika innehåll istället för innehåll 

som liknar varandra eller som är beroende av varandra som hon arbetar på folkhögskola. 

3.0 Resultat 
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Respondenten menar att det finns mycket att vinna på genom att planera tematiskt. Hon 

upplever en stor frihet gentemot skolverket och det är något positivt men upplever att det 

är skönt att ha skolverkets kursplan att gå efter då allmänkurs ska ge gymnasiebehörighet 

i historia.  Det centrala innehållet är bra att kunna ta spjärn emot. Respondenten utrycker 

fördelar med att inte behöva följa kursplanerna slaviskt. Det här att jag inte behöver sätta 

betyg[…]39 Det finns fler möjligheter att kunna anpassa planeringen till deltagarnas 

behov och det är befriande att inte behöva sätta ett betyg. Respondenten behöver inte ta 

hänsyn till ett specifikt kunskapskrav när hon gör sin planering.40 Det verkar som en 

fördel att kunna ha kursplanerna mer som en guide i sin planering än något som måste 

följas till punkt och pricka. När respondenten ska anpassa efter deltagarnas behov. 

Respondent 2 beskriver att han vill lära känna gruppen först innan en större planering 

görs. Respondenten beskriver att terminen börjar med en liten mjukstart för att alla ska 

kunna landa och känna sig trygga. Planeringsupplägget utgår mycket från gruppen. 

Respondenten berättar att en fördel med att jobba på folkhögskola är att man inte behöver 

känna någon stress i planeringen utan man kan bromsa in när det behövs och kunna 

anpassa mer till deltagarna om de skulle behöva extra tid. Den tysta kunskapen får tar 

mer plats i planeringen. Det finns tid till att känna in gruppens behov och anpassa sig till 

den. Stommen i planeringen är en lärobok från gymnasiet och utifrån den görs 

utsvävningar. Detta är för att respondenten skall kunna säga att deltagarna är godkända, 

att det har en gymnasiebehörighet men de behöver inte vara mer än ett godkänt för det är 

det enda som han kan sätta. Därefter får deltagarna ett folkhögskoleomdöme.41 Den tysta 

kunskapen syftar till lärarens erfarenheter och baserar handlandet på egen intuition. I 

detta fall sker den stora planeringen utifrån deltagarnas behov. Gymnasiebehörigheten 

motsvarar inte högre än ett E på gymnasiet och folkhögskoleomdömet är något annat. 

Ämneskonceptionen/planeringen utgår från en lärobok från gymnasiet och innehållet 

behöver inte vara på högre nivå än kunskapskraven för ett E. Anpassningarna görs utefter 

boken och konstellationen på deltagargruppen. 

Respondenten tror att skillnaden i planeringen mellan folkhögskola och kommunala 

skolan är att han kan bromsa in vid behov för att kunna lägga mer tid där det behövs. 

Respondenten känner ändå att han kan jobba lugnt och låta deltagarna ta sin tid att kunna 



16 

ta till sig stoffet i undervisningen. Respondenten upplever att friheten gentemot 

skolverket är en fördel för att kunna hjälpa deltagarna att lyckats. Många deltagare har 

inte fått det att fungera i den kommunala skolan och möjligheten för respondenten att 

kunna anpassa detta till deltagarna är en fördel. Han kan ge sina deltagare möjlighet att 

bli klar med momenten på sina egna villkor istället för att ett slutbetyg avgör huruvida en 

deltagare är godkänd eller inte. Det är viktigt för honom att deltagarna känner sig redo 

när de gör uppgiften för att det ska bli bra kunskap av det. Respondenten poängterar att 

han inte vill svartmåla någon annan skolform men han tycker att det är skönt att kunna 

jobba på det här sättet.42 Det som kommer fram är att hans planering inte är statiskt och 

kan anpassas under terminens lopp. 

Respondent 3 berättar att hon tar spjärn mot kursplanerna i Historia 1a och 1 men hon 

låter också lokalhistorian vara en viktig del av undervisningen, särskilt för att järnåldern 

är en sådan viktig del i det området som skolan befinner sig i. Detta ger möjlighet att 

kunna åka ut och besöka olika historiska platser. Historiemedvetenhet, historiebruk och 

källkritik är något hon alltid har med i sin planering. Respondenten poängterar att hon 

trycker mycket på källkritik för att det är viktigt att deltagarna får verktyg som gör att de 

inte de går på allt. Började nu i båda mina ämnen att ha en liten enkät för att få avstamp i 

vad de tycker är intressant.43 Ett exempel på hur folkhögskolläraren försöker förankra 

historia i deltagarnas intresse och hon väver in det i sin planering.44 Återigen kommer det 

fram att planeringen utgår ifrån mot skolverket och kommer i form av vad läraren tycker 

är viktigt även att eleverna fungerar som bollplank till den slutgiltiga planeringen. 

Ämneskonceptionen/planeringen utgår från kursplanen för historia på gymnasiet och 

exempel på innehåll är historiebruk, historiemedvetenhet samt källkritik. Anpassningar 

görs efter deltagarnas intresse via enkät och lokalhistoria. 

Respondenten upplever att skillnaden i planeringen mellan andra skolformer är att på 

folkhögskola sätts inga betyg och det är en viktig del i planeringen, hur olika moment 

skall examineras. Respondenten berättar att hon inte har några prov som mäter kunskap. 

Som exempel anser hon att de nationella proven kan hänga upp sig på fel saker och mäter 

bara ytlig kunskap. Hon anser att det viktigt att historia väcker intresse. Respondenten 

tycker att det är en klar fördel att vara friställda från styrdokumenten för att det ger mer 
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utrymme att arbeta med deltagarnas intresse. Hon tycker att det bör och alltid måste vara 

en viss styrning men att folkhögskolan ges lösare tyglar skapar möjlighet att bygga 

historieundervisningen mer utifrån deltagarna och det är viktigt för deltagarnas fortsatta 

bildning.45 Det som kan tolkas ur detta är att planeringen måste kunna formas av både 

lärare och deltagare. 

Respondent 4 beskriver att när hon undervisar i historia utgår hon ifrån gymnasiets 

ämnesplaner tillsammans med sina egna erfarenheter från tidigare år. Hon menar att det 

kan se lite olika ut från år till år beroende på sin egen utvärdering och deltagargruppen. 

Respondenten planerar teman eller en röd tråd utifrån folkskolesammanhang, mänskliga 

rättigheter, demokrati, människors lika och olika villkor. Även historiska begrepp som 

historiemedvetenhet. Respondenten anser att det är viktigt att kunna sammankoppla 

historia och nutid med varandra, deltagarna ska kunna förklara sin nutid utifrån historia. 

Olika utvecklingslinjer och historiska sammanhang beskriver hon som viktigt t.ex. 

återknyta industriella revolutionen till tidigare stora förändringar i historien. På hösten 

brukar respondenten hålla i en epokkurs där hon kronologiskt går igenom mänsklighetens 

historia. Vissa epoker blir överskådligt och andra går man djupare i. Syftet är att 

deltagarna ska få kunskap om de viktigaste händelserna inom varje epok för att ges 

verktygen att kunna återknyta och gå vidare i historian. På våren går respondenten ifrån 

kronologin och jobbar istället tematiskt men varje tema följer en kronologi. Hon nämner 

som exempel att de jobbar med ett tema som heter makt, demokrati och lika villkor och 

rent kronologiskt jobbar dem i upplysningstiden och revolutionerna. Det som har 

beskrivits är Historia 1. Respondenten beskriver att i Historia 2 är hon friare från 

ämnesplanen. I Historia 2 börjar de med att deltagarna får rita upp sin egen tidslinje för 

att visa vad de har med sig och att de ska få använda sig mer av sina kunskaper för att 

utveckla historiska förmågor. Respondenten redogör för att skillnaden i planeringen 

mellan Historia 1 och 2 är att Historia 1 utgår mycket från hennes egen planering med 

deltagarnas inflytande. Historia 2 börjar helt i gruppen och det kan se olika ut men det 

som är gemensamt med bägge kurserna är att de jobbar mycket med historiebruk och 

källor. Respondenten beskriver att hon försöker ta upp någonting liknande i historia som 

deltagarna jobbar med i ett annat ämne. Det är ett av omdömeskriterierna, att man ska 

kunna integrera kunskap från olika ämnen berättar hon.46 Det kan tolkas att deltagarna 
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ska ha möjlighet att hela tiden ha med sig kunskaper från tidigare arbetsområden genom 

att respondenten återknyter till föregående arbetsområden. Historiemedvetenhet och 

historiebruk kommer upp som viktiga begrepp igen. Ämneskonceptionen/planering utgår 

från tematik, ämnesplan, folkskolesammanhang, kronologi och exempel på innehåll är 

historiebruk, historiemedvetenhet, epoker även källor. Anpassningar görs efter hennes 

egna utvärderingar och deltagargruppen. 

Det som respondenten upplever som skillnad i planeringen gentemot andra skolformer är 

att de är fria från styrdokumentet och hon känner ingen stress över att behöva gå igenom 

allt i det centrala innehållet eller ämnesplanerna. Däremot kan hon uppleva stress emot 

deltagarna och hur hon kan lägga upp planeringen på bästa sätt gentemot dem. 

Respondenten menar att det viktigt att man utgår ifrån ämnesplanerna för att de ska ge 

motsvarande kunskaper. Respondenten berättar att när hon jobbade en termin på ett 

gymnasium hann hon inte utbyta några erfarenheter eller kunskaper i hur man kan jobba 

med historia i undervisningen och det tror hon kan skilja sig mellan folkhögskola och 

gymnasium. Hon beskriver också att gruppstorleken, som kan variera mellan fem och 

femton deltagare, som hon träffar varje dag har en stor betydelse för att kunna anpassa 

undervisningen. Respondenten berättar att vissa moment får ta längre tid om det behövs 

och den friheten är en fördel. Vissa år är det en grupp som behöver större utmaning och 

då får man anpassa sig till det. Andra år kanske det är en grupp som behöver mer tid på 

olika moment då anpassar man till det. Att ha den gruppstorleken, tiden och friheten är 

goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.47 Nyckelfaktorerna här är tid, 

gruppstorlek och frihet till att anpassa. 

Respondent 5 beskriver att oftast utgår han från en bok och gör olika nedslag lite här och 

var i boken. Det är svårt att få med allting helt enkelt, den är nästan omöjlig i sin 

natur.48 Eftersom omfånget är ganska stort i historia brukar han och deltagarna komma 

överens om vad som är intressant och göra djupdykningar i dessa områden. 

Respondenten beskriver att han arbetar delvis utifrån kursplanen för historia. Vissa saker 

måste vara med, berättar han, och att de går igenom varje epok. Men där tonvikten läggs 

avgörs av intresset från deltagarna.49 Planeringen är ett samspel mellan läraren och 
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deltagarna. Ämneskonceptionen/planeringen utgår ifrån olika nedslag i en lärobok och 

kursplanen för historia. Anpassningar görs efter deltagarnas intresse. 

Det som han upplever kan vara skillnaden i planeringen mellan folkhögskola och andra 

skolformer är betygen. Respondenten beskriver att när han jobbade på gymnasiet 

upplevdes det som att eleverna frågade efter vad de skulle göra för att få högsta betyg 

och det kunde riskera att överväldiga eleverna. På folkhögskolan kanske en deltagare 

frågar vad denne behöver göra för att klara kursen, alltså för att kunna få ett motsvarande 

E. Då finns det mycket man kan göra utan att det blir överväldigande även om det ibland 

kan bli så.50 Att folkhögskolan aldrig jobbar högre än betygskriterierna för E i 

gymnasiebehörigheten ges mer möjlighet att kunna anpassa planeringen efter deltagarna. 

Respondent 6 beskriver att hon jobbar tematiskt tillsammans med sitt arbetslag. Det finns 

redan ett skelett och tidsram för varje epok som genomförs. Sedan fyller respondenten 

temat med stoff som utgår från kursplanens centrala innehåll för historia och 

betygskriteriet för ett E på gymnasiet. Det kan vara skillnader i nivå på deltagarnas 

förkunskaper vilket gör att de lägger undervisningen på grundläggande nivå för att kunna 

få ett avstamp.51 Det är främst tematiskt och centralt innehåll som styr planeringen. 

Ämneskonceptionen/planeringen utgår från centralt innehåll och tematiska planeringen i 

arbetslaget. Anpassningar görs efter deltagarnas förkunskaper. 

Respondenten upplever att skillnaden i planeringen mellan folkhögskola och andra 

skolformer är att hon träffar sina elever oftare och samarbetet med de andra lärarna i det 

tematiska arbetet. Respondenten berättar att genom det tematiska samarbetet kan de 

stärka varandra, gå igenom gemensamt innehåll och diskutera gemensamma metoder. 

Respondenten upplevde att på gymnasiet kunde synen på sitt ämne vara ganska smalt 

men hennes erfarenhet från grundskola har gett henne fler idéer på varierat innehåll. 

Respondenten berättar också att hon vill ha det styrt för att folkhögskolan är 

behörighetsgivande men friheten mot styrdokumenten underlättar det tematiska 

samarbetet t.ex. kan de lägga mer fokus på ett område som kanske den traditionella 
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undervisningen inte gör. Framförallt kan innehållet i planeringen skilja sig.52 Det är 

främst hur innehållet tar sig i form som kan skilja sig emot andra skolformer. 

Respondent 7 redogör för att han inte följer kursplanerna medvetet utan han samlar på sig 

olika idéer och lyssnar på deltagarna främst. Det som utgör större delen i respondentens 

planering är brytningstider och förändringar i historien. Händelser som har påverkat vårt 

samhälle och drivit det vidare i utvecklingen är den röda tråden. En erfaren lärare måste 

också veta vad som är viktigt att ta upp.53 Respondenten hävdar oavsett om en 

historielärare jobbar på folkhögskola eller inte finns det vissa saker som alla tar upp t.ex. 

industriella revolutionen eller franska revolutionen.54 Planeringen är ett samspel mellan 

deltagarna och vad respondenten anser är viktigt. Ämneskonceptionen/planeringen utgår 

från förändringar i historien och viktiga brytningstider. Anpassningar görs i samråd med 

deltagarna. 

Respondenten upplever att skillnaden i planeringen är främst klasstorleken och åldern på 

deltagarna. De mindre klasserna lösgör mer tid till dialog mellan lärare och deltagare. 

Den tiden finns nog inte på gymnasiet. Annars anser respondenten att det inte är någon 

större skillnad i planeringen.55 De mindre klasserna innebär mer tid att lärare och 

deltagare kan samarbeta med varandra även anpassningar kan göras. 

Delanalys 

Gemensamt mellan alla lärare är att de inkluderar deltagarna i sin planering. Både vad 

deltagarna tycker är intressant och vad de befinner sig i sina historiska kunskaper. 

Lärarnas planering utgår inte endast från centralt innehåll, kursplaner eller vad det anser 

är viktigt utan deltagarnas delaktighet är något som återkommer i varje intervju. Utifrån 

Hermansson Adler syn på planering,56 utgår respondenterna från styrdokumentens krav 

och skapar en anpassad LPP tillsammans med deltagarna. Sex av sju respondenter 

förankrar delar av sin planering i gymnasiets kursplaner eller böcker. Detta är för att de 

tydligt ska kunna ge en gymnasiebehörighet. Gymnasiebehörigheten motsvarar ett E i 

gymnasiet betygskriterier har tre av sju berättat. Detta är något de upplever som positivt 
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för att kunna hitta olika sätt i sin planering som gör att deltagarna kan lyckas. Några 

exempel som har beskrivits är att de kan bromsa in och gå igenom ett moment en extra 

gång eller i ett lugnare tempo. Det är ingen stress över att de måste hinna med allting till 

punkt och pricka. Detta gör att mer tid lösgörs till samråd mellan deltagare och lärare för 

att hitta de bästa undervisningsstrategierna. 

Något annat som har varit återkommande är att de har mindre klasser och att de har 

möjlighet att träffa deltagarna oftare vilket underlättar anpassningen i deras planering. 

Det handlar inte endast om att det skapar ett bättre klassrumsklimat utan lärarna får 

möjlighet att kunna lära känna deltagarna bättre och förstå deltagarnas förutsättningar. 

Några historiska begrepp som Nilholm menar är en del i planeringen57 har återkommit i 

lärarnas redogörelse för hur de planerar är historiemedvetenhet, historiebruk, källkritik, 

lokal historia, epokavgörande förändringar t.ex. revolutionerna. 

Hur ett innehåll väljs ut i planeringen förankras delvis i kursplanen i historia hos de flesta 

respondenterna men den anpassas efter deltagarna hos alla respondenter. Utefter 

Hermansson Adlers tre steg i planeringen,58 fungerar styrdokumenten och lärarnas 

specialintresse som inspiration men den viktigaste delen i planeringen är den mellan 

lärarna och deltagarna. 

3.2 Hur genomförs historieundervisningen?  

Respondent 1 redogör för att hon försöker ha väldigt omväxlande lektioner för att många 

deltagare kanske har olika diagnoser och blir trötta fort eller att de inte har lyckats i 

tidigare skolform. Hon påpekar att det viktigt med lyhördhet mot deltagarna för att kunna 

hitta bra metoder. Respondenten beskriver att hon varierar mellan att de skall samtala, 

läsa, skriva, lyssna, gärna se historia och visa små filmklipp. Oftast gilla deltagarna att 

jobba självständigt och i små grupper. Respondent berättar att det viktigt för deltagarnas 

lärande att de får producera sitt eget material. Det kan handla om att de ska skriva många 

men korta uppgifter, varje vecka har deltagarna en uppgift. Även att de ska hålla små 

föreläsningar inför hela gruppen och om någon har talångest får de redovisa i mindre 

grupper, det är viktigt att även dessa deltagare får ta plats. Deltagarna kan få klippa och 

klistra och ha små utställningar. Att deltagargruppen oftast är liten och folkhögskolans 
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närområde gör det möjligt till många studiebesök och utflykter. Respondenten menar att 

det viktigt att de får lämna klassrummet och uppleva konkret historia.59 Det är viktigt att 

deltagarna får mer än bara klassrumsundervisning och inlämningsuppgifter för deras 

lärande. Ämnesdidaktiken gestaltas/genomförande metoder handlar om variation. Både 

abstrakt och konkret kunskap skall förmedlas. Detta görs genom filmklipp, samtal och 

som tidigare nämnt studiebesök. Redovisningsformerna kan variera mellan korta 

inlämningsuppgifter eller små utställningar, aldrig några större uppgifter som sträcker sig 

över lång tid. Anpassning sker via lyhördhet mot deltagarna och att uppgifterna handlar 

om att deltagarna ska skapa någonting utifrån sig själva.  

Respondenten tror inte att det är någon större skillnad i metoderna jämfört med andra 

skolformer. Hon lägger ner mycket tid och tankemöda på att alla deltagare ska vara med. 

Hon berättar att deadlines för uppgifterna finns likt gymnasiet men det är aldrig några 

långa eller stora uppgifter utan små korta uppgifter och att deltagarna uppskattar att hon 

är noga med sin deadline. Respondenten berättar att hon inte behöver sätta betyg och det 

är en viktig skillnad.60 Det kan tolkas att betygsättningen kan vara en viktig skillnad är att 

läraren och eleverna kan fokusera på lärandet istället för mål som ska uppnås. Mer 

formativt inriktat på folkhögskolan. 

Respondent 2 beskriver att han försöker variera mellan studiebesök, filmer, grupparbeten 

och genomgångar men det är beroende på hur gruppen är. Respondenten vill försöka göra 

det lustfyllt. Respondenten berättar att när han har genomgångar är det inte bara en 

föreläsning utan deltagarna ska även läsa och svara på frågor. Respondenten berättar att 

han gör sin bedömning för att få godkänt och folkhögskoleomdömet utifrån lektioner, 

inlämningsuppgifter och processen som deltagarna har tagit sig igenom under läsåret. 

Respondenten menar att ett prov riskerar att deltagarna endast visar på ytlig kunskap och 

att deltagarna inte får ut mycket utav det. Han redogör för att det ger mer om deltagaren 

får uppgifter som har större frågor och större sammanhang. Ja men så får man skriva ner 

något som kommer från en själv på nåt vis som är kopplat till det man gör.61 Deltagaren 

ska få sitta ned, reflektera, återkoppla till det man redan har lärt sig och att deltagaren får 

producera något som kommer från dem själva. Visserligen sätter han tidsramar för 

arbetet men om någon skulle missa det eller inte klara uppgiften fullt ut är det inte kört 
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för den sakens skull. Respondenten berättar att det finns deltagare som kan behöva en hel 

termin på sig för att komma igång. Oftast lyckas de ta igen det som missades i första 

terminen och när dessa deltagare märker att de har lyckats brukar deras självförtroende 

stärkas som leder till att de klarar det här.62 Likt förgående respondent anser denna att det 

viktigt att deltagarna får producera något från sig själva och att undervisningsmetoderna 

är varierande. Ämnesdidaktiken gestaltas/genomförande bygger på varierande metoder i 

form av studiebesök, filmklipp, grupparbeten och genomgångar. Redovisningsformerna 

bygger på att deltagarna får skapa något utifrån sig själva kopplat till historia. 

Anpassning görs genom att tid ges till deltagarnas förutsättningar. 

Respondenten beskriver att den största skillnaden i metodväg mellan folkhögskola och 

andra skolformer är att de lägger stor vikt på ett längre lärande. I detta jämför han historia 

med matte. Matte har prov och moment som deltagaren måste ta sig igenom för att 

komma vidare. Visserligen har historia också olika moment för att ta sig vidare men man 

kan göra det lite annorlunda om det behövs och det är en bra mix menar han.63 Det kan 

tolkas som att mixen innebär en anpassningsbar examination. 

Respondent 3 beskriver att hon varierar sig men att det visuella framkommer mest. Hon 

brukar visa ett bildspel, använda en flanellograf även jobba med en tidslinje där hon ritar 

streck och lägger till text för att kunna ge kronologisk uppfattning. Respondenten berättar 

att de åker på utflykter också. Hon menar att det är viktigt att deltagarna få uppleva och 

känna på historia.64 Det som tolkas här är att historia måste kunna redovisas i konkreta 

former inte endast abstrakta. Ämnesdidaktik gestaltas/genomförande är varierade 

metoder som utflykter, bildspel, ritar en tidslinje och en flanellograf. Anpassningen kan 

tolkas att det sker genom flanellografen som både hon och deltagarna får arbeta med. 

Som tidigare respondenter har nämnt: Skapa något utifrån sig själva. 

Respondenten upplever en skillnad mellan folkhögskola och andra skolformer i 

undervisningsmetoderna är att de försöker sudda ut ämnesgränserna i den mån det går. 

Historia kan förklara en del i samhällskunskapen och matte läraren kan prata om 

matematikens historia. Hon tycker att det är viktigt att deltagarna förstår att historia finns 

i allting. Respondenten tycker att det finns fördelar att vara frikopplad från 
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styrdokumenten men likt den kommunala skolan önskar man fortfarande att det fanns 

mer tid.65 Det verkar som att denna folkhögskola försöker förankra ämnen i varandra. 

Respondent 4 beskriver att det viktigt att blanda metoder och kunna använda olika 

metoder i klassrummet men hon hävdar att det är viktigt med dialog som 

undervisningsmetod. Att gå igenom saker muntligt och gemensamt poängterar 

respondenten. Hon blandar mellan genomgångar, film, enskilt arbete, grupparbete, 

diskussioner och under lektionstid skickar hon ut muntliga frågor till deltagarna. Hon 

berättar att hon har höga krav på sina deltagare och vill att de ska komma förberedda till 

varje historielektion. Varje vecka har de läsläxa som vi ska prata om vid ett visst tillfälle 

för att vi ska kunna ha den här dialogen.66 Hon menar att deltagarna ska känna ansvar för 

sitt lärande och det är viktigt att de är med hela tiden. Deltagarna ska vara med hela tiden 

i sin lärprocess. Respondenten berättar att historia är ett läsämne då är viktigt att skapa 

rutiner för läsande. Sen måste redovisningsmetoderna vara varierade, Det kan inte bara 

vara muntligt utan skriftligt också. Hon berättar att i utvärderingarna av proven brukar 

det komma fram att deltagarna har lärt sig mest på lektionerna när de diskuterar sakerna 

tillsammans och inte lika mycket det som har lämnat åt självlänsningen. Det är viktigt att 

både fortsätta läsa och att deltagarna får diskutera det dem läst. Det är viktigt i 

repetitionen att deltagarna får utrycka själva vad de läst.67 Deltagarnas ansvar i sitt 

lärande verkar vara viktigt och likt föregående som måste deltagarna få skapa något 

själva utifrån deras kunskaper. Ämnesdidaktik gestaltas/ genomförande är varierade 

metoder som filmklipp, dialog, enskilt arbete, grupparbeten, diskussion och läsläxor. 

Anpassningar sker genom att deltagarna och läraren diskuterar metoder tillsammans och 

att deltagarna ska känna ansvar för sitt eget lärande. 

Respondenten upplever att skillnaden mellan folkhögskola och andra skolformer är det 

kollektiva lärandet i undervisningen och lärarens delaktighet i deltagarnas lärprocess. I 

andra skolformer kan det vara att eleverna får instuderingsfrågor, boken och ett prov lite 

senare och lämnar eleverna att lösa det själva. Det funkar inte på det viset menar hon. Då 

fyller man ingen funktion som lärare. Det viktigt för inlärandet att det hela tiden finns en 

samverkan mellan lärare, gruppen eller enskilda deltagare. Respondenten menar det är 

viktigt att deltagarna får diskutera, reflektera, komma på nya saker och ifrågasätta 
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varandra. Respondenten tror inte att det bästa sättet att lära sig något är att söka på någon 

information och sen skriva ned det för att senare lämnar det åtsidan. Det kan leda till ett 

kortsiktigt lärande och hon menar att samspelet mellan lärare, gruppen och den enskilde 

deltagaren är viktig för den långa lärprocessen.68 Återigen kan skillnaden vara att istället 

för att provet symboliserar ett avslutande moment i ett arbetsområde fungerar de som 

avstamp i en längre lärprocess. 

Respondent 5 berättar att han försöker vara noga med att tillgodose alla sorters lärostilar. 

Han variera mellan att visa filmklipp, föreläsning, lyssna, motsvarande 

katederundervisning och att deltagarna får läsa. Han berättar att deltagarna ska fråga sig 

själva hur de lär sig bäst, det är inte alla som vet det berättar han vidare. Respondenten 

redogör för att de har en timmes studietid dedikerad till historia. På studietiden brukar de 

antingen kolla på ett filmklipp eller arbeta med instuderingsfrågor och diskutera 

filmklippet eller frågorna tillsammans. I en uppgift om historiebruk berättar han att 

deltagarna har fått välja om de vill skriva om någon tv-serie, tv-spel, film eller vad som 

faller deltagarna i smaken.69 Återigen kommer lärarens aktiva roll fram. Det som 

respondenten menar med katederundervisning kan vara en lektion med PowerPoint där 

han går igenom olika historiska begrepp eller historiska händelser. Ämnesdidaktik 

gestaltas/genomförande är varierade metoder som filmklipp, genomgångar, läsning och 

instuderingsfrågor. Anpassningar sker via att samtala med deltagarna hur de själva lär sig 

bäst och läraren försöker tillgodose detta även att deltagarna får välja något tv-spel eller 

tv-serie att skriva om i en historiebruksuppgift, de får skapa något utifrån sig själva. 

Respondenten upplever inte någon större skillnad i metoderna mellan folkhögskola och 

andra skolformer. Det som han upplever som en skillnad är betygssättning och de kraven 

som det ställer. Respondenten beskriver att innan kunde det vara elever som ville ha ett A 

och jobbade endast för betyget. Andra elever som ville ha ett A men som inte nådde 

kunskapskraven det betyget var lite att brottas med berättar han. På folkhögskolan går de 

endast efter kunskapskraven för ett E och det minskar pressen på båda hållen menar 

respondenten.70 Att de bara går efter kriterierna för E verkar ha betydelse för ett lugnare 
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arbetsklimat och pressen för både deltagare och lärare. Detta kan göra att läraren kan 

våga prova annorlunda undervisningsmetoder. 

Jag använder så många metoder som jag kan egentligen.71 Respondenten 6 redogör för 

att hon måste kunna möta sina deltagare på olika sätt på grund av deras svårigheter. De 

har misslyckats i tidigare skolgång och detta kan påverka deras uthållighet samt deras 

tålamod. Hon berättar att hon måste använda flera metoder varje lektionspass för att 

kunna möta deltagarna och de inte får tappa tråden. Hon berättar att de jobbar delvis med 

ett digitalt läromedel som deltagarna kan bläddra och gå tillbaka i. Respondenten 

använder PowerPoint med mycket bilder i sin undervisning även olika spel för att aktivt 

jobba med en fråga eller ett ämne. Hon beskriver att många olika metoder kommer 

genom det tematiska samarbetet mellan ämnena. Det kan vara att de ska skriva utredande 

texter eller redovisa i olika former. Ett exempel en metod är att deltagarna ska få göra en 

utställning där de ska plocka ut det viktigaste från ett ämne eller en individ. Det är viktigt 

att de får jobba med något som de producera själva och visa upp det för att befästa sin 

kunskap. Respondenten berättar att det kollektiva lärandet är viktig del i folkhögskolans 

syn på kunskap, att de ska kunna arbeta, lyssna och lära sig av varandra. Hon försöker 

förmedla historisk kunskap på olika sätt för att deltagarna ska kunna redovisa den på 

olika sätt. Respondenten berättar om en annan redovisningsmetod som är en talkshow. 

Deltagarna ska få läsa på om en individ som har haft en avgörande påverkan under 1900-

talet och iklä sig denna karaktär i ett rollspel som utspelar sig i form av en talkshow. 

Respondentens roll och hennes kollegor har som syfte att intervjua och förhöra 

deltagarna. Respondenten berättar att deltagarna har uppskattat detta för att de kan 

gömma sig bakom karaktären som de spelar om något skulle bli tokigt. Respondenten 

berättar i detta vävs både det tematiska samarbetet in och kunskapskrav. Respondenten 

kollar av den historiska biten och hennes kollegor kontrollera krav i sina respektive ämne 

t.ex. Naturvetenskap läraren kollar vilken påverkan karaktären har haft på samhället och 

svenskläraren kollar på karaktärens argumentation. Deltagare med talångest får redovisa 

utan publik.72 Återigen är det viktigt att deltagarna får skapa något utifrån sig själva och 

deras kunskap. Ämnesdidaktik gestaltas/genomförande är varierade metoder som 

PowerPoint, bilder, spel, gemensamma metoder i arbetslaget och ett kollektivt lärande 

där deltagarna lär sig av varandra. Redovisningsformerna bygger på att deltagarna får 
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uttrycka kunskap utifrån sig själva som respondenten beskriver i talkshowen och 

utställningar. Anpassningar till deltagarna att de får välja villkoren i vissa 

redovisningsuppgifter och att mer än en metod tillämpas i klassrummet. 

Respondenten upplever att skillnaden i undervisningsmetoderna mellan folkhögskola och 

andra skolformer är det tematiska arbetet. Respondenten menar att de kan hitta metoder 

tillsammans och ge eleverna en helhetsbild av en individ eller händelse. Exempelvis 

talkshowen berättar respondenten. Respondenten redogör för att en av de lyckosamma 

faktorerna i denna skolform är att de en mindre deltagargrupp vilket gör att de möta 

deltagarna på ett annat sätt och få det kollektiva arbetet att fungera.73 Det kollektiva 

lärandet ligger inte bara hos deltagarna utan även i det tematiska arbetet lärarna 

sinsemellan. 

Respondent 7 beskriver sina undervisningsmetoder att han försöker vara narrativ. Han 

redogör för att de kan lyssna på musik från olika tidsperioder eller titta på konst och 

analyserar varför dessa skiljer sig åt. Respondenten berätta att han kan diskutera med 

deltagarna om varför 1600-tals målningar kan se otäcka ut handlar om att det var ett 

århundrade av krig och jämför senare varför 1700-tals målningar ser färgglada ut. I detta 

diskuterar respondenten och deltagarna vad som har hänt mellan dessa århundraden. 

Efter detta utvärderar respondenten vart diskussionerna landar och fortsätter därefter. 

Respondenten menar att det kan bli rätt styrt om man utgår från en bok och att det ger 

mer att ha diskussioner med klassen. Men det kan vara bra att de får möjligheten till att 

läsa om historia också.74 Diskuterar tillsammans med deltagarna är en återkommande 

metod. Ämnesdidaktik gestaltas/genomförande är återigen varierande metoder som det 

narrativa, musik, bilder och diskussion. Anpassningar kan tolkas sker i diskussionen. 

Respondenten upplever inte någon större skillnad i undervisningsmetoden från andra 

skolformer utan han arbetar samma sätt. Respondenten menar att det spelar ingen roll 

vilken skolform utan det finns vissa saker som alltid måste komma fram i 

historieundervisningen oavsett kursplan eller inte. Respondenten menar att folkhögskolan 

måste nå samma mål som gymnasiet med sin undervisning. Han beskriver att en skillnad 

är att deltagarna är äldre och färre på folkhögskolan än vad de var i gymnasiet. Det märks 
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både i klassrummet och i vilka metoder som man behöver använda. Respondenten 

berättar att det egna sunda förnuftet och det som lärdes ut på högskolan måste få råda när 

valet av metod görs. Det märks att undervisningen är friare och att den är uppmuntrad på 

folkhögskolan. Respondenten berättar att skulle han försöka med någon ny metod finns 

ingen som säger att han gjort något direkt fel.75 Här återkommer den tysta kunskapen 

som en viktig del i lärarens arbete. I detta fall handlar det om metod och det första 

handlade om planering. 

Delanalys 

Det som är gemensamt mellan alla lärare i metodval är att de försöker få deltagarna att 

diskutera på lektionerna eller innehållet. Det är viktigt att alla deltagare är aktiva och 

under lektionerna sen när orken tryter finns det alternativa metoder att tillgå och det löses 

på olika sätt. Det har varit viktigt hos samtliga att kunna variera sina metoder. Detta kan 

bero på att många deltagare kanske inte har lyckats i den vanliga skolan och att det 

behövs fler alternativ för dessa att kunna lära sig. Inte endast som i redovisningar utan 

även i klassrummet. Utifrån Nilholm resonemang om hur ämnesdidaktik gestaltas76 

kommer det fram att variationen är viktigt för både kunna passa olika lärostilar och 

kunna anpassa till olika grader av uthållighet. Dialogen mellan deltagare och lärare 

kommer fram som en väsentlig del i genomförandet av undervisningen likt det som 

respondenterna berättade om planeringen. Även Hermansson Adler påpekar att det 

viktigt med varierande metoder för att det inte finns en universalmetod.77 Dialogen 

kopplat till de fem dörrarna för elevers lärande är att läraren blir ett berättande 

föredöme.78 Genom dialogen försöker läraren aktivera och utforska historia tillsammans 

med deltagarna. 

De flesta utav folkhögskollärarna som har blivit intervjuade trycker på att självarbetet är 

en viktig metod. Deltagarna måste få arbeta självständigt och skapa något utifrån det dem 

har lärt sig. Detta är ett sätt för deltagarna att befästa sin kunskap och att det är något 

konkret som visar deltagarnas prestationer. Det kan tolkas som redovisningsmetod är 

detta istället för ett betyg med den skillnaden att det representerar en del i deltagarens 
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utveckling istället för en avslutande bedömning av ett moment. Detta kopplas till tre av 

de fem dörrarna i elevers lärande.79 Genom att deltagarna får skapa något utifrån sig 

själva stimuleras deras kritiska förmåga och deltagarens analytiska förmåga övas vid 

detaljstudier och konstruktions av samband. Även deltagarnas skilda erfarenheter 

utvecklas genom praktiskt arbete via olika konkreta övningar som talkshow eller 

utställning. 

Det visuella har varit en återkommande metod, i form av bilder, film eller konst. 

Deltagarna får möjlighet att koppla samman innehållet med en bild eller diskutera ett 

konstverk. Även diskutera filmklipp eller analysera populärmedia med historiebruk. 

Detta kan vara en del i att förankra undervisningen hos deltagarna och att låta innehållet 

möta deltagarna där de är. När deltagarna får betrakta olika konstverk, filmer eller bilder 

tangerar detta på en av de fem dörrarna i elevers lärande, värdet av estetiska uttryck för 

att påverka samhället.80 

Det kollektiva lärandet verkar ha en central roll i folkhögskolans genomförande av 

historieundervisning. Deltagarna får lära sig av varandra och arbetar tillsammans i 

grupper och att läraren är ständigt närvarande. Det verkar som att i undervisningen 

fungerar läraren som pedagog men vid examinerande moment agerar lärarna som 

handledare till deltagarna. Det kan ha att göra med att folkhögskolläraren inte fokuserar 

på korta mål och avslutande moment utan det är den längre lärprocessen som är viktig. 

3.3 Hur hanterar folkhögskolläraren lärandehinder i historieundervisningen? 

Respondent 1 berättar att många deltagare aldrig har gillat historia och att de har haft 

dåliga erfarenheter av historia. Ointresset för historia kan vara ett lärandehinder menar 

hon. Respondenten berättar att det kan vara en väldigt heterogen grupp. Vissa deltagare 

är jätteambitiösa och andra har svårt att fokusera. Detta kan göra det knepigt att få till en 

bra arbetsro i klassrummet ibland. Motivationen och intresset brukar växa efter hand 

berättar respondenten och menar att deltagarna måste få välja ett arbetssätt som de tycker 

är roligt för att få upp motivationen. Där det viktigt att som lärare ha ett brett utbud av 

uppgifter. Respondenten berättar att många deltagare har haft ångest för större uppgifter 

från deras erfarenheter av gymnasiet och då är det bra om de får många men kort 
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uppgifter istället. I detta är det viktigt att deltagarna får en snabb återkoppling resonerar 

respondenten. Hon berättar att det är viktigt att deltagarna bli bekräftade och att som 

lärare berättar att man uppskattar deras arbete. Respondenten berättar att visserligen 

måste förbättringar och uppenbara fel men fokus måste ligga i det som är bra i texten och 

uppmuntra deras prestationer. En viktig del i bemötandet är att hon är noga med sina 

deadlines. Om deltagaren inte har lämnat in i tid anmärker respondenten detta och 

deltagarna får förklara sig, en andra chans men det viktigaste är att respondenten visar att 

hon ser deltagarna och inte glömmer bort dem. Respondenten berättar att olika funktions 

variationer inte behöver vara några större problem utan de finns olika metoder som kan 

tillämpas men det är viktigt att se individen bakom diagnosen. En lärare få inte låsa sig 

vid en diagnos resonera respondenten. Hon beskriver att det är viktigt att skapa ett tryggt 

klassrum och genom att lära sig deras namn tidigt, olika sätt att bemöta deltagarna utefter 

deras behov och bekräfta att man ser deltagarna, varje individ.81 Metoderna som hon 

beskriver att bemöta funktionsvariationer är mer pedagogiska t.ex. att en person med 

dyslexi ska möjlighet göra en uppgift muntligt. Det är viktigt att se individen bakom 

diagnosen och möta deltagarna där. Att hantera lärandehinder handla om att se individens 

förutsättningar och se bortom eventuella diagnoser. En del i detta är att bekräfta 

deltagarna genom att påpeka att deras inlämningsuppgifter betyder mycket för läraren. 

Respondenten upplever att skillnaden i bemötandet från andra skolformer är att hon 

träffar alla sina deltagare utanför klassrummet vid lunch eller sitta och fika med dem. 

Respondenten beskriver att klasstorleken har en avgörande betydelse. I en vanlig 

gymnasieklass hinner man inte möta deltagarna på samma sätt. Åldern har en betydande 

skillnad berättar hon. De flesta deltagarna är runt tjugoårsåldern på hennes folkhögskola 

vet att de måste ha gymnasiebehörigheten eller folkhögskoleomdömet för att sig vidare i 

livet. En del tonåringar kanske inte tänker på det sättet.82 Åldern och en mindre klass 

skapar möjligheter för att hitta olika pedagogiska ingångar hos deltagarna. 

Respondent 2 upplever att ett lärandehinder är att han kan få sänka ambitionsnivån lite. 

Respondenten berättar att det kanske inte går att göra något som tangerar på 

universitetsnivå utan främst måste undervisningen anpassas till deltagarna. För många 

deltagare kan det vara utmanande nog att ta sig till en E nivå. Vissa deltagare kan lida av 
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prestationsångest för att deras tidigare skolgång har misslyckats av olika anledningar och 

det måste man försöka vänd på något vis. Han beskriver att motivationen har förändrats 

under de senaste femton åren. Det har gått från att deltagare har tydligt mål med vad de 

ska göra efter folkhögskolan till att de är medvetna om de behöver få upp 

gymnasiekompetensen men inte vad de vill göra med detta. Respondenten beskriver att 

de har en specialpedagog på skolan som hjälper honom med att strukturera upp en bra 

undervisning för deltagare med någon funktionsvariation och att han har digitala 

läromedel som deltagarna kan lyssna och gå tillbaka i om de skulle behöva samt 

hjälpmedel till att skriva. Hjälpmedel och stöd finns berättar han. Om någon har svårt att 

skriva får de givetvis göra det muntligt men det är viktigt att det inte stanna där. 

Respondenten berättar att man måste utmana deltagare med skrivsvårigheter successivt. 

”Amen skriv lite det är okej om du inte skriver så mycket men skriv några rader”83 Han 

berättar att man kan börja säga att deltagaren inte behöva skriva allt utan lite åtminstone. 

Sen ökar man steg för steg med volymen av skrivande. Tillslut sitter många och skriver 

bra trots att de inte trodde att de kunde.84 Det verkar som att en stor del i bemötandet 

handlar om att ge deltagarna ett förnyat självförtroende. Det är viktigt också att utmana 

deltagarna på en bra nivå och att de jobba utefter sina förutsättningar. Hantera ett 

lärandehinder är att ge deltagarna ett förnyat självförtroende genom att utmana deltagarna 

där de känner sig som svagast men på en nivå som känns möjlig för dem. 

Respondenten tror att skillnaden mellan folkhögskolans bemötande och andra skolformer 

är att de har större möjlighet att möta alla enskilda individers behov. Respondenten har 

mindre klasser och att de har möjligheten att jobba lite friare. Han berätta att de inte 

behöver köra efter ett fast schema och hinner vissa deltagare inte med är det möjligt för 

honom att bromsa upp för deltagare som behöver extra tid. Klara inte en deltagare allt på 

första terminen kan de ta igen momenten nästa läsår. Deltagarna behöver inte läsa om 

allting igen som de får göra på gymnasiet eller på Komvux. Detta minskar stresskänslan 

menar respondenten.85 Återigen är de mindre klasserna som är en del i folkhögskolans 

möjligheter att kunna anpassa till alla deltagare. Möjligheten att kunna bromsa in och 

kunna examinera enskilda moment verkar ha betydelse för att lugna deltagarna. 
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Respondent 3 redogör för att hon stött på mesta inom olika lärandehinder. Hon berättar 

att de flesta som söker sig till folkhögskola har misslyckats innan av olika anledningar. 

Här spelar folkhögskolan en viktig roll som ett alternativ för de som behöver 

undervisningen anpassad efter egen takt och förmåga resonerar respondenten vidare. 

Även att alla deltagare känner sig lika viktiga. Hon tycker att det är viktigt att både 

bekräfta och leda deltagarna. Respondenten redogör för att deltagarna är vuxna och då är 

det viktigt att de tar ansvar för sitt lärande också. Samtalet är väldigt viktigt mellan 

läraren, gruppen och deltagaren, hur deltagaren ligger till, varför denne bör dyka upp på 

lektionen och att den enskilde deltagaren är viktig för hela gruppen och inte bara för sig 

själv. Respondenten berättar att de har en speciallärare som hjälper till att strukturera 

individuella kursplaner. Respondenten trycker på att det viktigt att man alltid försöker 

anpassa till deltagaren där den befinner sig i livet t.ex. om en deltagare är delvis 

sjukskriven måste en anpassning kunna göras. Respondenten redogör för att en del i att 

motiverar deltagarna är att samtala med dem som vuxna och visa att ingen går obemärkt 

förbi. Jag är jättenoga med att påpeka att jag lär mig också när de redovisar saker.86 Det 

är viktigt att deltagarna få höra det berättar hon vidare.87 Att deltagarna får höra att hon 

lär sig av deras arbeten kan vara bra för deras egen självbild och syn på deras egna 

prestationer. Hantera lärandehinder handlar Återigen handla det mycket om att möta och 

anpassa till deltagarna. Även bekräfta deltagarna att de gör ett bra jobb som även hon lär 

sig av. 

Respondenten upplever att skillnaden mellan folkhögskola och andra skolformer är att 

det kunde vara väldigt opersonligt, hon utgår från Komvux. Respondenten upplevde att 

hon aldrig lärde känna sina elever eller deltagare. När hon rättade prov efter ett 

betygsystem kändes väldigt statiskt och hon kunde inte se individen bakom detta, hade 

den här personen kunnat uttrycka det här på ett annorlunda sätt resonerar respondenten 

vidare. Hon berättar att ibland kunde vara någon som hade dyslexi och inte berättade det 

utan kom fram senare på proven. Även om respondenten tyckte att en elev med dyslexi 

skulle få göra ett prov muntlig och det var inte alla kollegor som var på det. Men på 

folkhögskola är alla överens om att den möjligheten finnas. Den samsynen är väldigt 
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skönt menar respondenten.88 Skillnad verkar vara att folkhögskolan jobbar aktivt med att 

anpassa till deltagaren och kunna se individen. 

Respondent 4 berättar att olika lärandehinder kan vara brister i läsförmåga, läsförståelse, 

olika nivåer i förkunskaper, brister i studieteknik och studievana. Det kan se olika ut, 

vissa deltagare har minimal förkunskap och andra har enorm kunskap inom specifika 

områden. Detta kan vara en utmaning att möta hela gruppen när det kan variera mycket i 

gruppen. Respondenten berättar att hon har mött olika diagnoser i sin undervisning t.ex. 

AD/HD eller dyslexi. Respondenten poängterar att individen bakom diagnosen måste ses. 

En lärare kan inte endast gå på diagnosen och sen tycka att denne har en helhetsbild utan 

diagnoserna kan ta sig i olika uttryck för olika individer. Respondenten berättar att de har 

digitalt läromedel där de kan både lyssna, läs och gå tillbaka i. Hon berättar att som lärare 

måste kunna se fler sätt att lära sig. Respondenten berättar att hon brukar sitta med 

deltagarna och prata mycket om en text även resonerar om olika strategier. Hon berättar 

om ett exempel att en deltagare behövde förförståelse innan denne läste en text och då 

samtalade de tillsammans om kapitlet handlade om. Detta fungerade bra men det behöver 

inte innebära att det fungerar för alla. Det gäller att en lärare är flexibel i sitt bemötande 

och metodval. Respondenten berättar hon försöker att motivera och bekräfta genom att 

uppmuntra deltagarna till att våga svara på frågor oavsett om det vet svaret eller inte. Ett 

fel svar är ändå något deltagaren har resonerat kring och i detta har deltagaren aktiverat 

sig. Utifrån detta kan en lärprocess börja när de tillsammans kommer fram till ett rätt 

svar. Respondenten försöker uppmuntra känslan att lära sig saker och känslan av att 

förstå. Hon berättar att det är viktigt att påvisa och bekräfta deltagarnas utveckling.89 Det 

verkar viktigt i hanterandet av lärandehinder att en lärare inte gör en helhetsbedömning 

av en individ utifrån en diagnos utan måste göra anpassningarna utefter vad som fungerar 

bäst för den enskilde individen. 

Respondenten upplever att skillnaden mellan folkhögskola och andra skolformer i 

bemötandet kan vara att hon får träffa sina deltagare oftare. Detta ger henne möjlighet att 

lära känna gruppen och se individerna i denna. Respondenten berätta att när hon var på 

gymnasiet träffade hon en klass en gång i veckan och en annan varannan vecka. 

Respondenten beskriver att hon inte hade någon möjlighet att bygga en relation eller 
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förtroende mellan henne och eleverna. På folkhögskola har hon det menar respondenten. 

De hitta på olika aktiviteter utanför historian, de har två timmar studietid i veckan och de 

möts i korridorerna och kan ha korta samtal där. Detta skapa en förutsättning för 

respondenten att hela tiden kunna möta upp och anpassa efter behov, allt är nära och 

skolan är liten. Respondenten tror att mycket handlar om vilken tid och resurser, 

folkhögskolan har detta. Hon upplever att de har tid och resurser att kunna skapa 

flexibilitet i bemötande, arbetsformer, anpassning och kunna se alla individer. Det kan 

vara svårt på gymnasiet och då fungerar folkhögskolan som ett komplement till 

människor som behöver mötas på ett annat sätt. Respondenten berättar att en deltagare 

som kanske har scenskräck måste få möjligheten att bara få redovisa för henne och den 

tiden och resurser dem. Respondenten poängterar hur viktigt det är att se individen och 

inte låsa sig vid en diagnos. Hon försöker alltid lära känna individen och vad som 

fungerar och inte fungerar för den individen. Respondenten beskriver att det 

nödvändigtvis ingen drömvärld utan det finns tidsbrist hos dem också fast av en annan 

sort.90 Återigen är det mindre klasser, tätare kontakt mellan lärare och elever skapar 

förutsättningar till anpassningar. 

Respondent 5 berättar att det finns samma sorts lärandehinder på folkhögskolan som i 

gymnasiet. Han berättar att om en deltagare har dyslexi få de möjlighet att lösa uppgiften 

muntligt. Respondenten berättar att han bemöter alla deltagare på samma sätt oavsett 

diagnos. Respondenten berätta att han har möjlighet att lära känna alla deltagare och kan 

bygga ett förtroende dem sinsemellan som mycket väl hjälper till i det dagliga arbetet.91 

Att kunna lära känna deltagarna är en del i att kunna se individen och skapa rätt 

förutsättningar för denne är en viktig del i att hantera lärandehinder 

Respondent 5 upplever att skillnaden mellan folkhögskolan och andra skolformer är att 

det större lärartäthet och att det är större klasser. Respondenten berättar att han hinner går 

runt och spendera tid hos alla deltagare. Han berättar att mindre klasser inte är alltid 

lyckosamt ibland kan det vara lika svårt att få igång en diskussion som det är i en större 

klass.92 Trots att mindre klasser inte är en självklar lösning är det fortfarande viktigt att 

kunna hinna spendera mer tid hos deltagarna för att kunna stötta dem. 
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Respondent 6 redogör för olika lärandehinder diagnoser, stukat självförtroende och 

misstro till läraren. Hon berättar att ibland får man slå sig in med machete och bräckjärn 

liksom för att få dem att lita på mig.93 Det respondenten menar är att det kan vara väldigt 

svårt bygga en relation till deltagarna för att de inte har något förtroende för lärarna som 

auktoritet och skolan som institution. Tilliten är en väldigt viktig grund i undervisningen 

och för att deltagarna ska få ett fungerande lärande berättar hon vidare. Många som 

kommer till folkhögskolan känner sig misslyckade men det finns fortfarande någonting i 

deltagarna som säger att de kommer lyckas denna gång och detta måste man ta vara på. 

Det är viktigt att deltagarna kan lita på att de kommer bli sedda, var och en av dem. En 

del av deltagarnas prestationsångest kan komma från att de ha fått se mycket av sina 

tillkortakommande på gymnasiet och då handlar det återigen om att hitta deras förtroende 

genom att visa alternativa metoder att möta dem med. Det kan handla om att ta små steg i 

muntliga presentationer t.ex. endast inför läraren sen inför några kompisar osv. Det är 

viktigt att kunna visa deltagarna att man är villig att anpassa till dem istället för att alla 

ska göra likadant resonera respondenten, det handlar mycket om att utgå från individen. 

Hon berättar att många deltagare är beroende av direkt respons och bekräftelse på sina 

prestationer. Deltagarna måste få höra att de har lyckats, de har kommit långt i 

utvecklingen och går de vidare tillsammans.94 Det verkar som att första och viktigaste 

steget i hanteringen av lärandehinder är att bygga ett förtroende lärare och deltagare 

emellan. Även att utmana deltagarna i små steg. 

Respondenten upplever att skillnaden i bemötandet mellan folkhögskola och andra 

skolformer handlar är att hon som lärare kan vara mer transparant och att de jobbar 

mycket tillsammans. Det respondenten misstrivdes med på gymnasiet var att hon kunde 

ha en klass två gånger i veckan och inte träffade den klassen något mer den veckan för 

sen kom nästa klass med nya förutsättningar. Hon kände att det fanns ingen möjlighet att 

lära känna alla elever och kunna möta varje enskild elev. På folkhögskolan känner hon att 

den tidens finns, att kunna bygga förtroende, möta varje enskild deltagare och se dem för 

vilka de är.95 Återigen är möjligheten att kunna träffa deltagarna ofta en viktig del i att få 

en fungerande undervisning på folkhögskolan. 
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Respondent 7 berättar att han har stött på olika lärandehinder i form av motivation, 

lärande och läsande. Han nämner att det finns anledning till varför deltagarna är här. 

Många har inte fått det att fungera på gymnasiet. Visserligen finns det en del 

högpresterande som siktar på att komma in på läkarlinje eller motsvarande men 

folkhögskolan är främst till för de som inte har lyckats i den vanliga skolan. 

Respondenten berättar att miljön kan dämpa dem, de är äldre och de vet att samhället 

kräver något av dem. Han berättar att bemötandet kan skilja sig från att vissa kan behöva 

en verbal uppsträckning till att andra behöver bli bekräftade i att de gör framsteg. Han 

berättar att många deltagare har gått igenom sina tonårsfaser och inte är lika utåt 

agerande som de kunde vara innan. Detta kan vara en viktig del i att kunna skapa en lugn 

och trygg miljö. Respondenten berättar att många deltagare som har misslyckats tidigare 

har något inneboende som säger att de ska försöka göra bättre denna gång. I detta spelar 

folkhögskolan en viktig roll för samhället berättar respondenten. Även att de inte 

fokuserar på ett fast mål och bedöms därefter utan att det handlar om den enskilde 

deltagarens utveckling oavsett nivå som denne mäts efter.96 Hantera lärandehinder handla 

det om att kunna bygga på den lilla motivationen hos deltagaren som säger att denna 

gång kommer studierna gå bra. Fokus i bemötandet hamnar på deltagare som har haft 

svårt i tidigare skolformer.  

Respondenten upplever att skillnaden i bemötandet mellan andra skolformer och 

folkhögskolan är att det finns mer tid till deltagarna. I början av läsåret kan tid ges åt att 

låta deltagarna landa i att de har börjat en ny skolform. Folkhögskolan kräver mer av 

deltagarna än att de ska skriva ett prov utan de måste visa på en succesiv utveckling 

genom läsåret. Respondenten berättar att om något hände på gymnasiet kopplades 

föräldrar, skolsköterska, protokoll och skolförvaltningen skulle underrättas. På 

folkhögskolan kan detta lösas direkt med individen/individerna och det är uppskattat 

menar respondenten. Respondenten berättar att de små klasserna och att den lilla skolan 

hjälper deltagarna att finna en identitet även vara del av en verksamhet precis som det är i 

arbetslivet, deltagarna är en del i ett arbetslag.97 Det kan knyta an på tidigare 

respondenters resonemang kring det kollektiva lärandet. 
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Delanalys 

Den viktigaste delen är att jobba med deltagarnas självbild och motivation inom 

historieämnet därefter kan lärandet börja. Många deltagare har haft en jobbig tidigare 

skolgång vilket har lett till att deltagarna misstror sin egen förmåga, skolan som 

institution och lärarna som auktoritet. Första steget handlar om att återbygga förtroendet 

mellan deltagarna, lärarna och skolan. Andra steget handlar om att bygga upp deras tilltro 

till sin egen förmåga och det måste göras utifrån deltagarna själva. Det förklarar varför 

det är viktigt att se individen bakom diagnosen för att kunna hjälpa denne och förstå 

individens förutsättningar vilket lärarna göra sina anpassningar till. I detta förstärks 

dialogen mellan elever och lärare när planeringen genomförs som Nilholm beskriver hur 

innehållet ska koncentreras.98 Det förklarar också varför LPP99 är den viktigaste delen i 

planeringen på folkhögskolan 

Några lärare har poängterat att visserligen måste anpassningar göra och möta deltagaren 

där den är men deltagaren måste utmanas för att utvecklas även där den känner sig 

svagast. Några lärare ge några exempel på hur en deltagare med dyslexi kan börja 

redovisa muntligt och senare successivt öka deltagarens skrivande. Ett annat exempel är 

att när en deltagare har scenskräck och inte vågar redovisa för större grupper börjar 

läraren smått att deltagaren får presenterar enskild för läraren senare för nära vänner i 

klassen för att senare öka antalet åskådare. Deltagarnas kritiska förmåga stimuleras även 

deltagaren analytiska förmåga övas vid detaljstudier och konstruktion av samband100 

ämnesdidaktiken gestaltas101 genom att detta görs på deras villkor. Detta skulle kunna ses 

som ett exempel på hur lärarna experimenterar102 för att undervisa på bästa sätt. 

Förutsättningar för att kunna möta och utmana alla deltagarna berättar folkhögskollärarna 

att de är små grupper och att deltagarna är äldre även att de är där på frivillig basis. 

Lärarna berättar att de får träffar sina deltagare oftare och kunna lära känna dem är en 

annan viktig förutsättning, särskilt för att bygga förtroende dem sinsemellan. Det kan 

tolkas som att folkhögskolan ge möjlighet att bygga ett intimare och tryggare 

arbetsklimat enligt lärarna. Det har även reserverat sig från att det alltid är enkelt. 
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Lärarna berättar att det finns utmaningar och tidsbrist i deras dagliga praktik också men 

det kanske är av en annan sort. Istället för att experimentera,103 för att hitta bästa sätt att 

lära ut arbetar lärarna utifrån sina erfarenheter och hur de känner deltagargruppen. 

Lärarna blir i detta ett berättande föredöme104 i den aspekten att de bygger 

undervisningen utifrån deltagarna. 

Hur ett ämne ska läras ut handlar mycket om att bemöta och utmana på rätt nivå. Lärarna 

menar att det måste i första hand finnas trygghet och tillit för att ett bra lärande ska kunna 

ske. När detta är etablerat kan historieläraren börja fokusera på utveckling och 

anpassningar för deltagarna. Det handlar inte endast om att göra det bekvämt för 

deltagarna utan hur ett ämne ska läras ut bygger mycket på att deltagarna utmanas men 

på rätt nivå och ökas successivt efter deltagarens förutsättningar. I Nilholm resonemang 

att två klasser med liknande förutsättningar testas på två olika undervisningsmetoder för 

att finna den bästa metoden,105 arbetar folkhögskolan med att möta deltagare med 

annorlunda förutsättningar. Jämför den traditionella undervisningen med den kommunala 

skolan och den har inte fungerat för vissa elever vilket kräver att folkhögskolan arbetar 

på ett alternativt sätt. Den kommunala skolan kan ha liknande metoder som 

folkhögskolan men det anpassas på olika sätt. 

 

 

Denna uppsats har undersökt historiedidaktiken inom folkhögskolan och på vilket sätt 

lärare som undervisar på allmänkurs arbetar med deltagare som har olika förutsättningar 

och lärandehinder av olika slag. Folkhögskollärarna har fått resonera kring skillnaden 

mellan att undervisa på folkhögskola och kommunalskola. På så sätt ska uppsatsen 

tillföra kunskap om hur man ur ett lärarperspektiv kan arbeta med historieundervisning 

på annorlunda sätt än i den kommunala skolan och hur detta kan hjälpa elever med 

lärandehinder. Utifrån det teoretiska ramverkets tre fokusområden, 1) 

ämneskonceptioner: vad för innehåll som väljs och hur historieundervisningen ska ta 

form, 2) ämnesdidaktisk gestaltning: hur historieundervisningen genomförs och 3) 

4.0 Slutdiskussion 
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experimentering: hur lärandehinder kan hanteras utifrån att läraren använder olika 

metoder, visar uppsatsen hur folkhögskolläraren inom historia arbetar med de tre 

forskningsfrågorna planering, genomförande och hur lärare hanterar olika lärandehinder 

hos deltagarna.  

Vid frågan om vad för innehåll (ämneskonceptioner) som respondenterna väljer ut i 

planeringen återkommer historiska begrepp som historiebruk, historiemedvetenhet och 

källkritik och att lärarna ”tar spjärn” mot skolverkets kursplan i historia. Det 

framkommer att vissa händelser inom historia är så pass vedertagna och betydande att de 

inte går att utelämnas från planeringen och särskilt inte då folkhögskolans allmänkurs 

motsvarar kunskapskraven för E-nivå inom den kommunala skolan. Det som tydligast 

framträder i intervjuerna är att planeringen är en växelverkan mellan lärare och deltagare 

i högre grad än i den kommunala skolan. Detta tar sig i uttryck antingen genom försöka 

att förankra historia i deltagarnas intresse eller att lärarna försöker ”känna av gruppen” 

för att därefter anpassa nivån på innehållet. När folkhögskolläraren försöker förankra 

deltagarnas intresse i historia sker det genom enkät eller dialog mellan läraren och 

deltagarna. Hur respondenterna ”känner av gruppen” verkar bygga på deras erfarenheter 

och att det lilla klassrumsklimatet erbjuder möjlighet till att hinna lära känna alla 

deltagare. Liksom i Hugos, Hedegaards och Bjursells rapport om folkhögskolans 

undervisning i allmänhet,106visar denna uppsats på hur folkhögskolläraren jobbar 

tillsammans med deltagarna för att bygga sin planering och hitta rätt metod för en 

fungerande undervisning. Det är en ständig kommunikation mellan deltagare och lärare. 

Det är ingen större skillnad mellan folkhögskola och gymnasiet i den formella 

planeringen. Båda institutionerna tar stöd mot kursplanen för historia och arbetar med 

historiska begrepp. Det som skiljer sig främst är hur planeringen anpassas. 

Beträffande hur didaktiken gestaltas i handling, det vill säga vilka metoder 

folkhögskollärarna använder i historieundervisningen (ämnesdidaktiks gestaltning) 

uppvisar studien att respondenterna upplever att det inte är någon stor skillnad i 

metodvalet mellan folkhögskola och andra skolformer. Däremot upplever respondenterna 

att det finns större möjlighet till anpassningar i undervisningen på folkhögskolan. Lärarna 

använder varierade metoder både för att kunna ge abstrakt kunskap och konkret kunskap, 

samt för att kunna möta deltagarna på olika nivåer. Respondenterna berättar att de 
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använder sig av PowerPoint, bildspel, studiebesök, böcker, berättelser och filmklipp. 

Folkhögskolläraren jobbar mycket med att anpassa undervisningen efter individen vilket 

genomsyrar valet av deras redovisningsmetoder. En av respondenterna har också nämnt 

att redovisningsformerna ska vara uppstyrda på det sättet att deltagaren får bygga svaret 

utifrån sig själv. Lärarens avsikt är att förena abstrakt kunskap med konkret kunskap 

genom att deltagarna ska redovisa vad de har lärt sig genom en utställning eller 

presentation. Individen måste mötas utefter sin förutsättning, berättar några av 

respondenterna. Om en deltagare har skrivsvårigheter får denne börja med att göra 

uppgiften muntligt därefter uppmuntras deltagaren att skriva lite och öka skrivandet 

successivt. Även om någon deltagare har talångest får denne börja med att presentera 

enbart för läraren och därefter öka antalet åskådare successivt. Det framkommer i 

intervjuerna att lärarna fokuserar på individens utveckling och att de försöker jobba med 

en längre lärprocess. Folkhögskolan arbetar i första hand utifrån målet att deltagarna ska 

bedömas i hur de utvecklas efter varje uppgift och inte efter målsättningen att ge ett 

slutbetyg i en kurs. När deltagarna på allmänkurs får sin gymnasiebehörighet bedöms de 

dock efter skolverkets mål i historia och erhåller också ett folkhögskoleomdöme som 

bygger på den samlade prestationen i alla ämnen under läsåret. 

Av respondenternas reflektioner kring hur ett ämne lärs ut framgår det alltså att stor vikt 

läggs på att deltagarna bör arbeta tillsammans och lära av varandra. På ett övergripande 

plan kommer det fram att undervisningens metodfokus ligger å ena sidan på individens 

utveckling och å andra sidan på det kollektiva lärandet, i likhet med vad Hugo, 

Hedegaard och Bjursell har visat.107 Det finns också paralleller mellan denna 

historieundervisning på folkhögskola och yrkesprogram inom den kommunala skolan. 

Ledman har visat att lärarna på yrkesprogrammet i hög utsträckning arbetar med att 

kombinera abstrakt utlärande med mer konkret undervisning där historia också upplevs 

på olika sätt.108 Folkhögskollärarna påpekar på ett liknande sätt att historia är något som 

måste läsas, berättas och tolkas men historia måste också upplevas, betraktas och kännas. 

Att folkhögskollärna vill förena abstrakt och konkret kunskap kan ses i vissa 

redovisningsformer. Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att deltagarna får 

utrycka sin abstrakta kunskap i något konkret, till exempel i en utställning eller redovisa i 

presentationsform. Folkhögskollärna menar att det är viktigt att deltagarna får skapa 



41 

något utifrån sig själva. Undervisningsmetoderna är identiska mellan gymnasiet och 

folkhögskolan. Det skiljer sig ganska mycket i redovisningsformerna men främst i 

anpassningen till deltagarna. 

I denna uppsats handlar frågan om hur ett ämne bäst lärs ut (experimentering) om hur 

folkhögskollärare bemöter olika lärandehinder i form av låg motivation eller 

prestationsångest, samt diagnoser som AD/HD och dyslexi. Det framkommer att det 

första steget är att försöka bygga upp deltagarnas självkänsla och tilltron på sin egen 

förmåga. Återuppbyggandet av självkänsla är komplext och kan ta tid. Deltagarna kan 

utifrån tidigare erfarenheter känna misstro mot läraren som auktoritet och skolan som 

institution. Det första steget i processen är att bygga en relation av ömsesidig tillit mellan 

deltagarna och läraren, vilket kan uppnås genom att lärarna försöker se individen bakom 

diagnosen. Respondenterna menar att det i grund och botten rör sig om att lära känna 

deltagaren som individ. Deltagare kan ha samma diagnos men ändå olika behov. I början 

av läsåret måste läraren snabbt bekräfta deltagarens prestation för att denne ska kunna 

börja tro på sin egen förmåga. Läraren behöver kontinuerligt bekräfta deltagarens 

progression under studietiden. I likhet återigen med vad Hugo, Hedegaard och Bjursell 

har funnit, visar denna uppsats att folkhögskolläraren strävar efter att inte fokuserar på 

diagnosen utan på individen oavsett om det är på ett anpassat spår,109 eller handlar om en 

allmänkurs. En del respondenter menar att deltagarna ska utmanas där de känner sig som 

svagast men på rätt nivå. Det kräver rätt förutsättningar för både lärare och deltagare. Det 

är rimligt att anta här att folkhögskola som undervisningsform har rätt förutsättningar då 

deltagarna är äldre än när de går i grundskolan och gymnasiet, klasserna är mindre och 

att deltagarna är på folkhögskolan frivilligt. När väl tilliten är etablerad och 

självförtroendet grundat handlar det om att utmana deltagarna på en bra nivå och i lagom 

hastighet. Här kommer den största skillnaden fram mellan gymnasiet och folkhögskolan. 

Som tidigare framgått har anpassningen varit skillnaden i de två föregående 

fokusområdena och i detta kommer det fram att det finns ett ömsesidigt möte mellan 

deltagarnas förutsättningar, lärarna och folkhögskolan. Det är i detta ömsesidiga möten 

som förtroende och en fungerande undervisning skapas. 

Som studien visar bygger historiedidaktiken på folkhögskolan på hur deltagargruppen ser 

ut och hur anpassningar till den görs. Planeringen och metoden ligger i linje med hur 
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lärarna behöver bemöta deltagarnas olika lärandehinder. Som respondenterna nämner 

måste historia förankras i elevernas intresse och deras framgångar bekräftas snabbt för att 

de ska få tilltro till sin egen förmåga. Det finns också uppenbara likheter mellan hur 

gymnasielärare inom den kommunala skolan arbetar med historieundervisning idag. 

Precis som Hektors uppsats om den dagliga praktiken för gymnasielärare i historia, visar 

denna studie att lärarna vill ha en varierad undervisning med olika inslag av till exempel 

bilder, film och andra former av narrativ. Både gymnasielärarna och folkhögskollärarna 

anser att historia är ett ämne där elever/deltagare måste få utrymme att bygga svaren på 

sina redovisningar eller examinationer på breda resonemang och tolkningar.110 Enligt 

lärarna kan inte historisk kunskap avgöras utifrån korta svar och enkla frågor. Det kan 

förklara varför en del folkhögskollärare inte upplever att metoderna skiljde sig mycket 

mellan gymnasiet och folkhögskola. 

I punktform kan historiedidaktiken på folkhögskola sammanfattas på följande sätt utifrån 

de intervjuer som genomförts i denna studie:  

 Anpassningar till deltagare och grupp 

 Kollektivt lärande 

 Individuell utveckling 

 Varierande metoder, konkret och abstrakt 

 Utmana på rätt nivå för att öka svårighetsgraden i lagom takt 

Vad som enligt de intervjuade lärarna möjliggör denna undervisning i jämförelse med 

den kommunala skolan är en friare ställning mot styrdokumenten, äldre deltagare i 

undervisningen, mindre klasser, möjligheten att träffa deltagarna oftare, samt tid till att 

möta alla deltagare i undervisningen på ett mer individuellt sätt. Men i likhet med 

Paldanius måste även jag höga ett varningens finger mot studiens generaliserbarhet,111 

med tanke på att uppsatsen bara bygger på sju intervjuer. Förslag till vidare forskning kan 

därför vara en mer utvidgad intervjustudie med lärare som helt eller delvis tar sin 

utgångspunkt i denna uppsats resultat. Men det skulle också vara intressant att vända på 

perspektivet och undersöka hur elever upplever undervisningen på folkhögskolan. Vad 

upplever elever som största skillnad gentemot gymnasieundervisningen i historia? En 
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tredje tänkbar infallsvinkel skulle vara att undersöka kriterierna i ett 

folkhögskoleomdöme för att komma åt skillnader i bedömning med gymnasiebetygen. 

Folkhögskolan arbetar formativt mot individen och gymnasiet mot det rådande samhället 

där elevers prestationer mäts summativt. Frågan som kan ställas är vilket av dessa 

skolinstitutioner når högst resultat. Denna studie har med andra ord bidragit till 

fundamentet för vidare kartläggning om hur folkhögskollärarna arbetar med 

historiedidaktik, vilket förhoppningsvis kan utvecklas av andra studenter och forskare.  
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Matris avsedd för 

intervjuaren 

   

Frågeställning för 

uppsatsen 

Fråga Stödord  

Hur planerar 

folkhögskollärare 

historieundervisningen? 

 

Hur planerar du din 

undervisning i historia? 

Läroplan, elevers 

förkunskaper, centralt 

innehåll, tematiskt 

 

 

Hur upplever du/tror du att 

planeringen skiljer sig från 

andra skolformer? 

Gymnasium, grundskola, 

möjlighet i frihet 

 

Hur genomförs 

historieundervisningen? 

 

Vilka pedagogiska metoder 

använder du för att förmedla 

historisk kunskap? 

IKT, Spel, Flippat 

klassrum 

 

Hur upplever du/tror du att 

metoderna skiljer sig från 

andra skolformer? 

Gymnasium, grundskola, 

möjlighet i frihet 

 

Hur hanterar 

folkhögskolläraren 

lärandehinder i 

historieundervisningen?  

 

Har du mött olika 

lärandehinder i din 

undervisning? 

Omotiverade, 

prestationsångest, ADHD, 

dyslexi 

 

Hur bemöter du dessa 

deltagare i din 

undervisning? 

Motivera, bekräfta, se 

individen.  

 

 

Hur upplever du/tror du att 

bemötandet skiljer sig från 

andra skolformer? 

Gymnasium, grundskola, 

möjlighet i frihet (fördel, 

nackdel eller går jämt ut) 

 


