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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

Diarienr: 

1.1 Basdata 

Program: Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp 

Huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Examen: Folkhögskollärarexamen 

Antal nybörjarplatser per år vid vårantagning (helfart): 18 (2018) 

Antal nybörjarplatser per år vid höstantagning (halvfart): 45 (2018) 

Sammanfattande beskrivning av programmet/huvudområdet/kursen: 

Folkhögskollärarutbildningen finns bara vid Linköpings universitet och kan läsas på 

halvfart med start på höstterminen och på helfart med start på vårterminen. Hälften 

av platserna på halvfartsutbildningen är reserverade för studenter som redan är 

anställda som lärare på en folkhögskola. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning 

och förutsätter att studenterna har sina undervisningsämnen klara. Dessa ämnen 

representerar en stor spännvidd, allt i från ekologisk odling och operasång till 

traditionella gymnasieämnen som matematik eller engelska. Studierna inom 

programmet byggs upp runt ämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot 

folkbildning, och organiseras i fem olika kurser. I sista delkursen ingår ett 

självständigt arbete. Delar av utbildningen äger rum på en folkhögskola men de 

verksamhetsnära och campusförlagda momenten är integrerade med varandra, 

vilket innebär att VFU-kurserna även innehållers läsning, skrivande, seminarier och 

föreläsningar. 

Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/l1fh1/3982 

Författare: 

Anders Hallqvist 

Louise Malmström 
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

Kapitlet använder statistik avseende antal förstahandssökande, poängproduktion 

per termin, tid till examen samt data från LiUs nya utvärderingssystem Evaliuate 

för att beskriva och diskutera utbildningens kvalitet. 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
Folkhögskollärarprogrammet finns bara i Linköping och rekryterar studenter från 

hela landet. På vårterminen antar vi studenter till helfartsprogrammet och på 

hösten börjar de som önskar läsa på halvfart. Söktrycket till halvfarten är betydligt 

högre än till helfarten. Alla som söker halvfarten kommer inte in medan 

helfartsprogrammet under många år varit betydligt svårare att fylla. Detta är något 

som vi diskuterar under förbättringsområden. Tabellen nedan visar antal 

förstahandssökande män och kvinnor till mellan åren 2014-2018. 

Tabell 1: Antal förstahandssökande på hel- och halvfartsprogrammet 

 

Tabellen visar att antal förstahandssökande på främst helfarten har skiftat kraftigt, 

mellan 26 (2014) och 48 (2016). Vi kan också utläsa att det är högre söktryck till 

halvfartsprogrammet. Även här finns en viss variation i antal sökande, mellan 121 

(2017) och 158 (2015). För att bättra på söktrycket har vi under de senaste åren i 

större utsträckning än tidigare använt sociala medier i marknadsföringen. Vi har 

använt oss av Facebook i större utsträckning, och vi har nyttjat avnämarnas kanaler 

(RIO, rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation). När vi frågat studenterna hur 

de fått kännedom om utbildningen är det ett fåtal som hänvisar till annonsering. De 

flesta har fått veta om utbildningen via personer som är verksamma inom 

folkhögskolan. En slutsats som vi drar av detta är att marknadsföringen av 

programmet ännu mer borde utnyttja personer och institutioner inom eller som är 

nära relaterade till svensk folkbildningsverksamhet. Vi avser att framöver 

undersöka hur vi strategiskt kan rikta marknadsföringen av programmet till aktörer 

som kan nå nya grupper med intresse för folkbildning. Exempel på sådana aktörer 

är studieförbunden, folkhögskolorna, civilsamhällets organisationer, aktörer inom 

ideell sektor, olika folkrörelser, kommunernas studie- och yrkesvägledare och 

kommunernas integrationssamordnare. 
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Vi kommer också att utreda möjligheten att organisera om utbildningen till ett 

modulsystem bestående av fyra halvfartskurser som ges parallellt varje termin. Då 

skulle helfartsstuderande läsa två halvfartskurser parallellt. Det skulle då bli möjligt 

att ansöka till programmet både höst och vår, till både till hel- och halvfart, vilket 

borde stärka söktrycket och resursutnyttjandet. Detta är ett förslag på reform som 

styrelsen för utbildningsvetenskap kommer att ta ställning till under våren 2020. 

Förutom antalet sökande till hel och halvfart innehåller tabellen information om 

fördelningen mellan kvinnor och män. Diagrammet nedan visar ännu tydligare 

denna fördelning för de fem senaste åren. VT (vårtermin) avser förstahandssökande 

på helfart. 

 

Figur 1: Antal förstahandssökande på hel och halvfartsprogrammet 

Stapeldiagrammets röda staplar avser kvinnor och de blåa män. Diagrammet visar 

att kvinnor är överrepresenterade bland de sökande. I genomsnitt har mellan åren 

2014 - 2018 ungefär 65 % av de sökande varit kvinnor. Vi har blivit uppmärksamma 

på detta och kommer att diskutera med informatörerna på fakulteten hur vi kan bli 

bättre på att arbeta för att rekrytera fler män till programmet. 

En snedrekrytering som inte syns i denna statistik är den mellan inrikes och utrikes 

födda. Det är bara ett fåtal bland våra studenter som kommer från andra länder än 

Sverige. Detta står i kontrast till att deltagargruppen på folkhögskolorna 

kännetecknas av en stor heterogenotet när det gäller födelseland. Vi tror att det är 

viktigt att lärarkollegiet speglar något av denna heterogenitet. Under året har vi 

tillsammans med informatörerna på fakulteten omarbeta vårt bildmaterial och våra 

presentationstexter för att bättre nå ut till kategorin utrikes födda. Vi har inom 

kollegiet även konstaterat att vi behöver bli bättre på att rekrytera personer med 

examina från andra länder. Tillsammans med antagningsenheten pågår en 
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diskussion om ifall vi bör ändra något i förkunskapskraven för att lyckas bättre med 

detta. 

2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
I detta avsnitt vill vi beskriva och diskutera hur väl studenterna lyckas klara 

kurserna på programmet, med utgångspunkt i statistik över hur många poäng som 

de i genomsnitt producerar varje termin, från att en kull startar och åtta terminer 

framåt. Första grafen avser helfartsstudenter. Observera att deras utbildning pågår 

enbart under två terminer. Termin tre avser alltså terminen efter avslutad 

utbildning. 

 

Figur 2: Genomsnittlig poängproduktion (gröna staplar) samt antal aktiva studenter (röda 

prickar) för fem kullar på helfart 

Grafen visar en relativt hög poängproduktion den första och andra terminen men 

att det produceras relativt många poäng även termin tre. De röda punkterna 

illustrerar hur antalet aktiva studenter sjunker över tid och visar därmed hur snabbt 

studenterna blir klara. Minskningen kan emellertid delvis även bero på 

studieuppehåll. Definitionen av aktiva studenter är studenter som tagit någon 

poäng, tagna poäng på omtentor från tidigare terminer ingår. 

Av diagrammet kan vi utläsa att 80 studerande påbörjade programmet under dessa 

år och att de i genomsnitt tog 27 poäng under sin första termin på programmet, 

vilket är en jämförelsevis hög siffra. De tog under sin andra termin i genomsnitt 21 

poäng. Att 69 är aktiva under sin andra termin betyder att 11 tagit studieuppehåll 

eller gjort avbrott. Aktiviteten under kommande terminer är relativt hög vilket tyder 

på att även om många har svårt att bli klara i tid så fortsätter de jobba med sina 

rester. De vill uppenbarligen få ut sin examen även om de kanske är verksamma 

lärare. Termin tre (vilket är efter avslutad utbildning) var sammanlagt 52 studenter 

aktiva och dessa tog i genomsnitt nio (rest)poäng. 
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Diagrammet nedan avser studenter som läser på halvfart. Även här visar de tolv 

gröna staplarna den genomsnittliga poängproduktionen för fem kullar och de röda 

punkterna visar antalet aktiva studenter. Sammanlagt 200 studenter påbörjade 

studierna. 

 

Figur 3: Genomsnittlig poängproduktion (gröna staplar) samt antal aktiva studenter (röda 

prickar) för fem kullar på halvfart 

När det gäller halvfartens studenter var det sammanlagt 169 aktiva den första 

terminen och dessa 169 tog då i genomsnitt nio poäng (av de 15 planerade). Deras 

termin två var 145 kvar och tog i genomsnitt 16 poäng. Termin tre var 126 studenter 

kvar och tog elva poäng och sista terminen var 123 studenter kvar och tog i 

genomsnitt 18 poäng. Också här kan vi se att studenter kompletterade efter avslutat 

program. Termin fem var så många som 24 studenter fortfarande aktiva och tog i 

snitt tio poäng. Därefter minskar antalet studenter som kompletterar. 

Diagrammet nedan visar skillnader i poängproduktion mellan kvinnor och män som 

studerar på helfart. 
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Figur 4: Skillnader i poängproduktion mellan män och kvinnor på helfart 

Ovanstående diagram (Fig. 4) visar att vissa skillnader föreligger mellan kvinnor 

och män, främst när det gäller deras benägenhet att fullfölja i efterhand. Ett år efter 

att programmet avslutats producerar männen dubbelt så många poäng som 

kvinnorna. Med andra ord tar männen tar igen examinationer efter ordinarie 

studietid i högre grad än kvinnorna. 

Diagrammet nedan avser motsvarande skillnader halvfarten. 
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Figur 5: Skillnader i poängproduktion mellan män och kvinnor på halvfart 

Diagrammet (Fig. 5) visar att inga betydande skillnader föreligger mellan män och 

kvinnor när det gäller poängproduktion på halvfarten. 

2.1.3 Tid till examen 
Stapeldiagrammet nedan visar hur stor andel av studenterna som tar examen per 

startår (”kull”) samt hur lång tid efter avslutad utbildning de hämtar uyt sin 

examen. 

 

Figur 6: Tid till examen 

Staplarna visas per ”kull” (dvs. ej ackumulerat utfall) och termin. Talet 20122 avser 

startår 2012 termin 2, det vill säga höstterminen. Diagrammet visar även hur 

många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. Förvånansvärt 

många tar inte ut sin examen. En anledning kan vara att det inte finns ett krav på 

examen för att bli anställd som folkhögskollärare. En annan anledning kan vara att 

du kan fullfölja utbilningen i betydelsen ha alla kurser godkända, utan att begära ut 

examensbevis. Det är också möjligt att till sin chef visa upp ett utdrag från Ladok 

som bevis på fullbordad utbildning. Detta är emellertid ett förbättringsområde som 

vi kommer att arbeta med genom att etablera en rutin för att kontakta studenter 

som ett år efter att hen fullbordat alla poäng utan att ansöka om examen. 

Tabell 2: Genomströmning 
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Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och 

med 3 år efter avslutat program. Förklaring till kolumnerna se nedan. 

Tabellen visar studenternas progression från registrering till och med 3 år efter 

avslutat program. De som studerar på heltid tar examen i betydligt större 

utsträckning än halvfartsstudenterna. Sammantaget tar knappt 50 % av studenterna 

examen efter tre år. En slutsats är att vi särskilt behöver förbättra våra strategier 

när det gäller att få halvfartsstudenterna att hänga kvar och fullfölja sina studier. 

Tabell 3: Genomströmning kvinnor 

 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 

med 3 år efter avslutat program. Förklaring till kolumnerna se nedan. 

Tabellen ovan visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per 

starttermin till och med 3 år efter avslutat program. Nedan visas motsvarande 

uppgifter för manliga studenter. En liten skillnad finns till fördel för kvinnorna. Det 

är emellertid svårt att veta vad denna skillnad beror på. 

Tabell 4: Genomströmning män 
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Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 

med 3 år efter avslutat program. Förklaring till kolumnerna se nedan. 

Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

1. Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 

programtillfälle. 

2. Reg: Antal registrerade (ht 2018) 

3. Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2018) 

4. Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

5. Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

6. Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 

utbildningen har slutat 

7. Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det 

att utbildningen har slutat 

8. Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 

har slutat 

9. Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att 

utbildningen har slutat 

10. Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 

har slutat 

11. Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att 

utbildningen har slutat 

2.1.4 Data från Kursutvärderingssystemet Evaliuate 
Tabellerna nedan visar resultatet från kursutvärderingssystemet Evaliuate för 

hösten 2018 och våren 2019. 

Tabell 5: Kursernas betyg, kursmålens relevans samt nedlagda timmar enligt 

studenternas kursutvärderingar 
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Tyvärr är svarsfrekvensen förhållandevis låg, mellan 10 och 50 %, och därmed blir 

det svårt att dra några säkra slutsatser av statistiken. En anledning till den låga 

svarsfrekvensen är att vi fortlöpande använder egna utvärderingar, både muntliga 

och skriftliga. Vi tillämpar också ett förfarande med en så kallad kursgrupp vars 

uppgift är att vara en länk mellan studenterna och de kursansvariga. En slutsats blir 

att vi behöver hitta strategier för att förmå fler studenter att delta i Evaliuate. Ett 

sätt som vi kommer att pröva är att låta dem genomföra utvärderingen på 

schemalagd tid. 

2.2 Fakultetsspecifika nyckeltal 
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3 Måluppfyllelse 
I detta avsnitt ges exempel på hur programmets examensmål är nedbrutna i 

kursplanernas lärandemål och hur vi säkerställer att studenterna ges möjlighet att 

uppnå dem genom en variation av lärandeaktiviteter och examinationer. Genom en 

presentation av programmets innehåll och upplägg för progression kopplat till 

examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer tydliggörs för 

studenterna redan på uppropsdagen hur dessa är länkade till varandra. 

Tabellerna med tillhörande kommentarer är exempel från olika delkurser. Efter 

delkursernas matrisexempel kommenterar vi kort dessas upplägg för progression. 

Matriser som visar länkningen mellan samtliga examensmål, lärandemål, 

aktiviteter och examinationer finns som bilagor till rapporten. 

 

Som matrisen visar behandlas i kurs 1 framför allt övergripande examensmål kring 

folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag och mål. Matrisen visar 

samstämmigheten mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationer. 

I kursen genomförs studiebesök på folkhögskolor vilket utgör utgångspunkt för två 

examinationer. Övningslektionen (GRE1) innebär att studenterna gruppvis 

genomför en lektion utifrån sina erfarenheter från den besökta folkhögskolan och 

berättar om dess framväxt, organisation, uppdrag och mål i förhållande till statens 

mål för folkbildningen. Detta stödjer studenterna att uppnå lärandemål ett och två, 

samt det andra examensmålet. 

Utöver övningslektionen genomförs en skriftlig examination individuellt (SRE1) där 

studenterna identifierar en aktuell utmaning och relaterar den till kurslitteraturens 

begrepp, idéer och forskningsresultat. Därmed stödjer vi studenterna att uppnå 

lärandemål tre och det första examensmålet. 
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I kurs 2 ovan är utgångspunkten studenternas egna ämnen och hur undervisning i 

dessa kan gestalta sig i förhållande till folkhögskolans speciella 

undervisningsvillkor. 

Delkursen innehåller tre olika examinationer. Först genomförs ett obligatoriskt 

seminarium (OBL1) som går ut på att studenterna ska beskriva det egna ämnets 

innehåll och karaktär i förhållande till folkhögskolans uppdrag. Därmed säkerställer 

vi att studenterna får stöd för att uppnå lärandemål 4. Därefter ska studenterna i 

ämnesgrupper planera och genomföra en lektion för sina kurskamrater och i 

efterhand reflektera skriftligt (SRE1) över den. Sammantaget ges därmed stöd för 

att uppnå lärandemål 5 och examensmål 8 som handlar om att planera, genomföra, 

utvärdera och reflektera över processer som stöder deltagares bildning och lärande. 

I delkurs 2 är det praktisk-estetiska uttrycksmedel i undervisningen som 

efterfrågas, vilket framgår i matrisens exempel. Den tredje examinationen 

vuxendidaktisk reflektion (SRE2) är individuell och handlar om att studenterna 

med hjälp av vuxendidaktiska perspektiv ska resonera om undervisningsstrategier 

och deras konsekvenser. Den stöttar studenterna att uppnå examensmål 4 och 

lärandemål 5. I tabellen framgår hur vi varierar lärandeaktiviteter och 

examinationsformer för att på olika vis stödja och möjliggöra för studenterna att 

utveckla de kunskaper som efterfrågas i lärandemål och examensmål. 
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Kurs 3 behandlar temaundervisning (lärandemål 8), digital kompetens 

(examensmål 11, lärandemål 10), undervisning som relationell företeelse 

(lärandemål 7) och vuxendidaktiska och normkritiska perspektiv (lärandemål 9). 

Kursen innehåller fyra examinationer. Två av dem, tematisk undervisning och 

gestaltande undervisning (MRE1 och GRE1), svarar mot examensmål 8. Av dessa 

innehåller den ena (GRE1) krav på att studenterna ska använda digitala redskap och 

ger därmed stöd för att uppnå examensmål 11 och lärandemål 10. Eftersom både 

MRE1 och GRE1 innehåller ett efterföljande kritiskt resonerande som ska utnyttja 

vuxendidaktiska och normkritiska perspektiv, så stöds också uppnåendet av 

examensmål 4 och lärandemål 9. 

 

I kurs 4 dominerar den verksamhetsförlagda utbildningen där studenterna på plats 

på en folkhögskola får fördjupa sina kunskaper i relation till examensmålet om 

vuxnas lärande och pedagogisk-didaktiska perspektiv. Integrerat med detta 

genomförs föreläsningar och litteraturbaserade moment för att uppnå praktiknära 
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reflektioner som uppfyller examinationsmålen om inkludering, konflikthantering 

och sociala relationer (se matris). En viktig progressionsaspekt i delkurs 4 är att 

studenterna här uppmanas göra en självvärdering där det egna utvecklingsbehovet 

identifieras (examensmål 13). 

 

I avslutande kurs 5 är det fortsatt den verksamhetsförlagda utbildningen som står i 

fokus. Integrerat med VFU:n för studenterna reflekterande loggboksanteckningar 

med syfte att fördjupa sina kunskaper om vuxnas lärande och pedagogisk-

didaktiska perspektiv. Förutom generellt fördjupad kunskap om sociala relationer i 

undervisning (se exemplet i matrisen ovan) syftar här det avslutande 

skolutvecklingsprojektet till att särskilt utveckla det pedagogiska ledarskapet och 

förmågan att designa nya folkhögskolekurser och projekt. Ur 

progressionsperspektiv handlar det nu inte bara om att beskriva, reflektera, 

analysera utan studenterna behöver skapa något nytt och eget, i dialog med sin 

VFU-skola. 

Exemplet i matrisen ovan visar att denna delkurs också hanterar examensmålet om 

kunskap om bedömning av deltagares lärande och utveckling (7) och lärandemålet 

om behörigheter och omdömen (17). Examensmålet (12) att identifiera behov av 

ytterligare kunskap och kompetensutveckling behandlas så till vida att studenterna i 

loggbok och underlag inför VFU-besök preciserar vad de särskilt vill ha 

återkoppling på, och rådgivning kring, av den lärare som besöker dem under deras 

VFU. 

En helhetsbild av måluppfyllelsen 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att genomlysningen av programmets kurser 

visar att förutsättningar för att uppnå samtliga examensmål erhålls. Examensmålen 

bryts ned i flera lärandemål som omsätts i en variation av lärandeaktiviteter och 

examinationer. På så sätt ges stöd till studenterna för att uppnå examensmålen 

utifrån deras olika förutsättningar. Observera att samtliga delkurser inom 

programmet innehåller såväl traditionell undervisning som verksamhetsnära 

moment, men tyngdpunkten ligger på det förstnämnda i de första tre delkurserna 

medan det sistnämnda dominerar de två avslutande delkurserna. Samtliga 
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lärandemål examineras genom specifika examinationer. I tabellen nedan ges en 

helhetsbild av de olika delkursernas mål i relation till lärandemål och examensmål. 

Notera att tabellen visar att vi redan i de första delkurserna övar studenterna i de 

senare delarnas mål men att tyngdpunkten under utbildningen förskjuts från 

examensmål som rör kunskap och förståelse till dem som rör färdighet och förmåga 

och värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 

I genomlysningen av programmet visar vi alltså att flera lärandeaktiviteter och 

examinationsformer kommer igen i flera delkurser men att studenterna ges 

möjlighet att fördjupa sina kunskaper i varje ny delkurs med återkommande 

progression som mål. Det gäller till exempel undervisningsdesign, 

kunskapsbegreppet, vuxendidaktiska perspektiv och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Varierade lärandeaktiviteter utgör verktyg för denna progression 

och leder till uppfyllande av lärandemålen och därmed examensmålen. 

Upplägget med återkommande övningslektioner och reflektion över den egna 

undervisningen är ett tydligt exempel på detta progressionsstyrda arbetssätt. 

Övningslektioner på campus genomförs redan i första delkursen. Reflektionen då 

görs av studenterna och läraren i grupp och rör grundläggande undervisningsdesign 

som hur de planerat, genomfört, utvärderat och begreppsliggjort sin undervisning 

(lärandemål 5). I kurserna som följer ställs sedan allt högre krav på hur lektionerna 

ska genomföras; tematiskt, i relation till det gemensamma uppdraget och egna 

ideal, med normkritiskt perspektiv och digitala verktyg och fokus på 

konflikthantering (lärandemål 8, 9, 10, 11). I de avslutande kurserna, när 

lektionerna genomförs på VFU-skolan, är återkopplingen individuell, berör deras 
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bemötande och bedömning av sina deltagare och studenterna får också självständigt 

identifiera egna utvecklingsbehov i sin undervisning (se lärandemål 14, 17). 

I och med detta arbetssätt säkerställer vi att studenterna genom olika 

lärandeaktiviteter med ökande komplexitet får övning och stöd för att uppnå 

lärandemålen om att planera, genomföra, utvärdera och reflektera över sin egen 

undervisning (lärandemål 5 och 12, examensmål 8) samt identifiera områden som 

de själva behöver utveckla (examensmål 12). 

Ett annat exempel på hur vår utbildning skapar förutsättningar för progression är 

den förskjutna tyngdpunkten i vad vi efterfrågar hos studenterna i de skriftliga 

examinationerna. I delkurs 1 innebär den examinationen framför allt en beskrivning 

(se lärandemål 1, 2), i delkurs 2 även en analys (se lärandemål 4), i delkurs 3 

tillkommer en värdering/reflektion (se lärandemål 8, 9) och i delkurs 4 därtill 

diskussion med andra (se lärandemål 12). I sista delkursen krävs förutom det redan 

nämnda också en förmåga att identifiera utvecklingsbehov och självständigt skapa 

något nytt i samband med det avslutande projektarbetet som ska leda till 

skolutveckling i handling (se lärandemål 15). 

3.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 

Genomlysningen har gjort oss uppmärksamma på delar vi behöver förstärka 

ytterligare för att bibehålla och utveckla kvaliteten. 

Folkhögskollärarprogrammet fick en ny examensordning 2016. Då initierades ett 

utvecklingsarbete i lärarlaget där vi för oss själva förtydligade hur examensmålen 

bröts ned i specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. Vi blev 

bättre på att både kunna zooma in på de olika delkursernas bärande delar och 

zooma ut för att tydliggöra helheten, progressionen och hur delkurserna länkas till 

varandra. Härigenom stärktes vårt interna arbete men för att strukturera detta 

ytterligare avser vi nu att regelbundet genomföra så kallade stafettmöten mellan 

den delkursansvariga som lämnar över studentgruppen och den delkursansvariga 

som tar emot den. Programansvariga ska också hjälpa till med att ”korrekturläsa” 

studiehandledningar och förtydliga kopplingen som beskrivs ovan som en extra 

kvalitetskontroll. 

I samband med denna genomlysning av programmet har vi också blivit 

uppmärksamma på att vi inte på ett lika tydligt vis förmedlar kopplingen mellan de 

olika delarna till studenterna. Därför har vi från och med hösten -19 infört 

återkommande inslag där vi belyser programmets innehåll i ett helhetsperspektiv 

kopplat till examensmål, lärandemål och lärandeaktiviteter. Det första sådana 

passet hölls för de nya studenterna på programmet vid starten i augusti -19 och den 

första ”påminnelsen” om helhetsperspektivet gjordes vid starten av delkurs 2 i 

september. Den kull som tog sin examen i januari 2020 fick ett liknande pass sin 

sista dag på programmet. 

Ett annat utvecklingsområde är relaterat till examensmål 13, visa förmåga att 

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. Målet behandlas vid upprepade tillfällen i olika lärandeaktiviteter och 

examinationer under programmets gång. Detta genom reflektioner som genomförs i 

samband med övningslektioner (GRE1, SRE2, SRE1) och en skriftlig analys av en 
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observerad lektion (TDL1) i de tre första delkurserna, genom återkommande samtal 

med mentor i delkurs 4 och 5, i loggbok samt samtal med besökande lärare under 

VFU:n. Mest explicit uttrycks det i examinationen UKL1. Inför att studenterna tar 

emot sitt VFU-besök ska de skicka in ett underlag där de bland annat ska identifiera 

sitt specifika utvecklingsbehov och vad de särskilt vill ha feedback på från den 

besökande läraren. För att förstärka arbetet med måluppfyllelsen på den här 

punkten ytterligare avser vi att lyfta in en tydligare formulering i kriterierna för 

godkännande av uppgiften där kravet på detta framgår. 
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4 Utformning och genomförande 
Folkhögskollärarprogrammet är en yrkesutbildning. En av de pedagogiska 

principerna/utgångspunkterna är därför att utbildningen ska vara yrkesnära. Det 

kommer till uttryck genom att studenterna får öva sig i att undervisa och att 

examinationer knyts till olika dilemman som en folkhögskollärare kan ställas inför. 

På så sätt arbetar utbildningen också för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina 

egna lärprocesser. En annan pedagogisk princip/utgångspunkt är antagandet att 

studenter utvecklar sin kunskap snarare än får den. Den tillämpas genom att 

examinationer utformas som längre skrivuppgifter genom vilka det är möjligt att ge 

uttryck för en egen förståelse av kursinnehållet med hjälp av kurslitteraturen och 

olika teorier. En tredje pedagogisk princip/utgångspunkt är betydelsen av 

samarbete. En folkhögskollärare arbetar tillsammans med både deltagare och 

kollegor. Därför blir det viktigt att de under utbildningen får genomföra olika 

arbeten i grupp. Denna pedagogiska princip/utgångspunkt tillämpas genom att 

några av examinationerna genomförs gruppvis. En fjärde pedagogisk 

princip/utgångspunkt är att förståelse förutsätter kommunikation. Betydelsen av 

muntliga samtal och utbyte stämmer väl med att lärarens arbete till stor del är ett 

muntligt arbete. Denna pedagogiska utgångspunkt kommer i examinationerna till 

uttryck genom obligatoriska seminarier och muntliga redovisningar. Ytterligare en 

princip/utgångspunkt handlar om att programmet framhåller det formativa i 

examinationer och i bedömningspraxis. Den tillämpas genom att många av 

examinationerna fungerar som lärtillfällen och dels genom att vi frekvent arbetar 

med återkoppling, både från lärare och från studiekamrater (”kritiska vänner”). 

Utbildningen arbetar för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser 

på så sätt att de arbetsuppgifter som studenterna ska ta sig an (både examinationer 

och lärandeaktiviteter) ofta förutsätter att studenten själv ska relatera olika 

kunskaper till sina egna erfarenheter. Detta återspeglas i examinationerna på så sätt 

att de erfarenheter studenterna gör via studiebesök och VFU ska vävas samman 

med de teoretiska eller litteraturbaserade momenten i kursen. Observera att i vår 

utbildning märks detta också i att de så kallade VFU-kurserna innehåller 

campusförlagda och litteraturbaserade moment. Examinationerna går ofta ut på att 

studenterna ska relatera begrepp och annat kursinnehåll till erfarenheter från sin 

vistelse på sin VFU-skola. På detta sätt bygger utbildningen på att studenterna är 

aktiva i sitt eget lärande. 

Arbetet med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i deras eget aktiva 

lärande sker främst genom de instruktioner som lämnas i studiehandledningarna. 

Här förekommer exempelvis ordet ”aktiv” i instruktionen till examinationerna. 

Kraven tydliggörs också muntligen när vi introducerar examinationerna. I första 

delkursen examineras studenterna först efter att de har planerat, genomfört och 

redovisat sina studiebesök. I flera av de andra delkurserna kräver vi att de ska 

fungera som kritiska vänner, vilket går ut på att studenterna får ge formativ 

feedback på varandras texter. Det förutsätter att de är aktiva. Detta tydliggör vi både 

skriftligt i studiehandledningarna, och muntligt när vi introducerar detta. Vi 

använder även meddelandefunktionen på Lisam för att tydliggöra kraven som ställs 

på studenterna i deras eget aktiva lärande. Ett ytterligare exempel är de PM som 

delas ut till studenterna med information om den verksamhetsförlagda 
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utbildningen. I detta PM preciseras vilka krav som finns på studenternas eget aktiva 

lärande under sin VFU. Exempelvis anges omfattningen av deras egen 

undervisning, att de kan arbeta tillsammans med sin mentor men att de stegvis ska 

bli självständiga i sitt pedagogiska arbete. 

När det gäller utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer använder sig 

programmet vid sidan om seminarierum och föreläsningssal av de digitala 

plattformarna Lisam och Zoom. Det kan ses som ett sätt att svara upp mot det 

examensmål som handlar om digitala redskap. Vi låter även studenterna göra 

studiebesök på folkhögskolor tidigt under utbildningen. Folkhögskolorna är förstås 

en mycket central lärmiljö. Det är anledningen till att den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) utgör en så stor del av programmet. Här påtalar vi för mentorer 

och rektorer att studenterna bör få vara med och uppleva en bredd av olika 

lärmiljöer inklusive lärarmöten och aktiviteter som äger rum utanför klassrummet. 

Studenterna representerar en mångfald av ämnesområden, här finns både 

keramiker, matematiker, samhällsvetare och operasångare. Detta skapar en lärmiljö 

som speglar den variation som finns i lärarrummet på en folkhögskola. Det är 

således att betrakta som en tillgång. För att möta deras behov av ämnesspecifika 

resurser/infrastruktur/miljöer blir övningslektionerna viktiga. Här får de använda 

sådana redskap som stämmer med deras eget ämne. En fotolärare kan ta med sig 

kamera och fotografier för att ta ett enkelt exempel. Men framför allt blir den 

verksamhetsförlagda utbildningen avgörande för att tillhandahålla ämnesspecifika 

resurser/infrastruktur/miljöer. Vi att uppmanar studenterna att under sin VFU 

utforska den mångfald av de lärmiljöer som finns på skolorna. 

Nyckeltalen som redovisades inledningsvis visar på bra genomströmning bland 

helfartsstuderande men svagare bland halvfartsstuderande. För att ge goda 

förutsättningar för studenterna att kunna slutföra utbildningen inom planerad 

studietid tillämpas olika strategier. För det första (1) har vi Studentärenden som en 

stående punkt på våra lärarmöten, där huvudfrågan är just om vi har några som 

sackar efter eller som begärt studieuppehåll. För det andra (2) följer vi upp 

studenterna individuellt genom att kursansvarig lärare kontaktar den som inte 

lämnar in sina examinerande uppgifter i tid. För det tredje (3), med tanke på att 

halvfartsutbildningen går på distans med ett begränsat antal campusförlagda 

tillfällen finns en risk att studenterna tappar fart. Många av våra studenter har 

familj och arbetar parallellt med studierna vilket skapar särskilda förutsättningar. 

För att stimulera dessa studenter och underlätta för dem att fullfölja i tid arbetar vi 

med nätbaserade mötesplatser, både synkrona och asynkrona. Vi arbetar också (4) 

med regionala grupper och (5) med kritiska vänner för att hjälpa dem att hålla 

ångan uppe. För det sjätte (6), när det gäller helfartsstuderande som har svårt att 

fullfölja i tid, så erbjuder vi dem att byta över till halvfartsutbildningen. 

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 

Det faktum att en stor del av halvfartsutbildningens deltagare redan vid 

utbildningens start har tjänst på folkhögskola gör det möjligt att knyta 

kursinnehållet till autentiska situationer och erfarenheter ute på folkhögskolorna. 

Det finns en stor potential i att gruppen består av en kombination av personer med 

yrkeserfarenhet och personer som har många akademiska poäng i bagaget. Våra 
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utvärderingar har emellertid också pekat på att de som har tjänst tenderar att ta 

mer plats under seminarier och diskussioner medan studenter utan tjänst tenderar 

att ta ett steg tillbaka. För att tidigt under utbildningen förhindra att inte detta 

mönster etableras kommer vi redan i den första delkursen diskutera folkhögskolan 

som särskild utbildningsform både med ett inifrånperspektiv och ett 

utifrånperspektiv. Vi kommer också att peka på riskerna med att romantisera den 

erfarenhetsbaserade kunskapen samt framhålla behovet av att växla mellan 

engagerad närhet och analytisk distans för att utvecklas i sitt yrkeskunnande. 

Ett annat utvecklingsområde gäller temat inkludering (examensmål 6). Studenterna 

efterfrågar ibland ökad kunskap i dessa frågor för att vara bättre förberedda på 

mötet med den heterogena deltagargrupp som ofta möter på sin VFU. Önskemålet 

handlar framför allt om ökade kunskaper inför undervisning för bland deltagare 

med NPF-diagnoser och/eller annat modersmål än svenska. För att stödja 

studenterna i att vara rustade för att möta en heterogen elevgrupp kommer vi att i 

kurs 2 och 3 lyfta in exempel på vilka elevgrupper de kan komma att möta. Vi 

kommer också att komplettera med ny kurslitteratur och behandla temat 

inkludering när vi diskuterar normkritik. Båda begreppen adresserar utmaningen 

hur vi skapa utrymme för, hanterar och utnyttjar den variation som förekommer 

när det gäller deltagares förutsättningar, förmågor och erfarenheter. 

När det gäller genomströmning/studietakt finns behov av förbättring. Många 

halvfartsstudenter tappar fart under senare delen av programmet - när 

undervisningen på den egna skolan alltmer gör anspråk på studenternas 

uppmärksamhet och engagemang. 

Analysen ovan visar att vi har strategier för att möjliggöra för studenter att slutföra i 

tid, men vi ser att det trots det finns studenter som väljer att exempelvis prioritera 

arbete framför studier. Det gäller exempelvis när studenter under sin VFU blir 

erbjudna vikariat eller anställning. Ett utvecklingsområde är således att nå ut till 

denna grupp studenter och möjliggöra att de slutför sina studier i efterhand. Här 

kommer vi att etablera en rutin för att inbjuda dessa och andra ”dropouts” till ett 

möte med studievägledaren för att planera för att de ska kunna ta upp studierna 

igen och fullfölja. 



 24(39) 

 

 

5 Forskningsanknytning 
Bland de vetenskapliga miljöer på LiU som har relevans för utbildning kan nämnas 

avdelningen för Pedagogik och Vuxnas lärande (Pedvux) som har uppdraget att 

driva Folkhögskollärarprogrammet. På Pedvux finns en av Europas mest 

framstående forskningsmiljöer inom vuxenutbildning. Sveriges enda professur 

finns här och dessutom Mimer, ett nationellt program för folkbildningsforskning. 

På institutionen för Beteendevetenskap och lärande finns forskning om sociala 

relationer, konflikter och mobbning, som också är relevant för 

Folkhögskollärarprogrammet. Där finns också forskning om inkludering och 

specialpedagogisk forskning. Vidare finns på bl.a. Temainstitutionen vetenskapliga 

miljöer som ägnar sig åt frågor om genus, jämställdhet och normkritik, som också 

är av relevans för utbildningen. 

Alla dessa miljöer har på olika sätt relevans för utbildningen. 

Sambanden mellan dessa miljöer och Folkhögskollärarutbildningen ser lite olika ut. 

De flesta av programmets lärare är delaktiga i den forskningsmiljö som handlar om 

vuxenutbildning och folkbildning. Den miljön försörjer i stor utsträckning 

programmet med lärare inklusive kursansvariga. Sambanden med övriga miljöer 

handlar mest om att personer från dessa andra miljöer medverkar som 

gästföreläsare och/eller bistår med rådgivning när det gäller val av kurslitteratur. 

Programmet arbetar för att inkludera aktuell nationell och internationell forskning 

genom att våra lärare regelbundet deltar i seminarier och genom att doktoranderna 

på avdelningen medverkar i våra kurser. På avdelningen (Pedvux) finns en 

seminarieserie på temat vuxenutbildning och folkbildning. Dessutom medverkar 

många av våra lärare vid internationella konferenser och inhämtar intryck och nya 

kunskaper om aktuell forskning. 

Utbildningen arbetar kontinuerligt för att studenterna ska tillägna sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt bland annat genom föreläsningar om vetenskapligt 

skrivande och genom att skrivuppgifterna och bedömningskriterierna är utformade 

så att de ställer krav på stringens, argumentation och ett självständigt analytiskt 

förhållningssätt. 

5.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 

Folkhögskollärarprogrammet drivs i nära anslutning till en av Europas mest 

framstående forskningsmiljöer inom vuxenutbildning. Sveriges enda professur 

finns här och dessutom Mimer, ett nationellt program för folkbildningsforskning. 

Ämnesområdena folkbildning respektive vuxenutbildning är emellertid breda och 

relevansen för en lärarutbildning kan inte tas för given. Bibliometriska analyser 

visar att avdelningen som härbärgerar Folkhögskollärarprogrammet presterar väl 

forskningsmässigt generellt, men inte lika väl när det gäller specifikt “lärarnära”, 

“verksamhetsnära” eller “deltagarnära” forskning. Här föreligger ett viktigt 

utvecklingsområde. Mångfalden av teorier och forskningsområden av relevans för 

utbildningen är dessutom så stort att vi behöver diskutera vad som ibland kallas 

didaktikens vad-fråga: vilka teoretiska perspektiv och vilka empiriska 
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forskningsområden är viktiga för en folkhögskollärarstudent att arbeta med under 

utbildningen. 

För att gripa oss an detta utvecklingsområde kommer vi att tillsammans med dem 

som ansvarar för forskningen diskutera och precisera hur forskningsöverbyggnaden 

till Folkhögskollärarprogrammet kan utvecklas. Vi behöver i kollegiet inte bara 

tillämpa olika samhälls- och utbildningsvetenskapliga teorier utan gemensamt 

arbeta med frågan hur vi bedömer både teorier och empirisk forskning med 

avseende på dess värde för en folkhögskollärarstudent. 

Vi kommer också att arbeta för att bättre utnyttja det kunnande och den för 

programmet relevanta forskning som finns på andra delar av universitetet, 

exempelvis forskning om sociala relationer, om normkritik och genus. 
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6 Lärarkompetens 
Nedan finns en förteckning över den kärntrupp av lärare som medverkat i 

utbildningen läsåret HT 2018 – VT 2019. Examinatorerna är grönmarkerade. 

Utöver de lärare som anges i tabellen medverkar ytterligare ett tiotal interna och 

externa föreläsare, lärare som gör VFU-besök och lärare som handleder det 

avslutande skolutvecklingsprojektet. 

 

Som tabellerna visar finns bland lärarna på programmet flera som arbetar eller har 

arbetat som lärare på folkhögskola. Detta är angeläget och säkerställer 

utbildningens behov av pedagogisk och professionsrelaterad kompetens. Som 

lärartabellen visar är många i kollegiet disputerade vilket borgar för att 

utbildningens behov av vetenskaplig kompetens uppfylls. Vi har också ett flertal 

gästföreläsare som är verksamma som lärare eller rektorer på folkhögskolor. Det är 

viktigt för att utbildningen ska kunna relatera till aktuella tendenser och 

utmaningar på folkhögskolorna. Kompetensutvecklingssatsningar som sker i 

förhållande till utbildningsuppdraget är, förutom LiU:s gemensamma sådana 

högskolepedagogiska kurser som Didacticum håller, lärares regelbundna 

deltagande på olika forskningskonferenser och mer verksamhetsnära konferenser 

nationellt och internationellt. På avdelningen har vi ett löpande högre seminarium 

om vuxenutbildning och folkbildning samt enstaka gemensamma temadagar utifrån 

specifika utvecklingsbehov. Flera av våra adjunkter får tid i sin tjänst att ägna sig åt 

forskarstudier. 

Stabiliteten i lärargruppen har under de senaste fem åren varit svag bland annat på 

grund av en generationsväxling, men också som en konsekvens av att 

forskningsansökningar går igenom, doktorander disputerar och lektorer får 
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internationella uppdrag. Under de kommande åren bedöms stabiliteten vara något 

bättre eftersom generationsväxlingen är genomförd, men det hindrar inte att vi 

behöver fortsätta reflektera över hur vi säkerställer stabiliteten i lärargruppen. Se 

vidare under utvecklingsområden nedan. Behovet av handledare (hos oss kallas de 

mentorer) tillgodoses genom fortlöpande nyrekrytering med hjälp av rektorer runt 

om i landet. Omsättningen av handledare är emellertid stor, vilket beror på att våra 

studenter bor över hela landet och behöver en VFU-placering i närheten av sin 

hemort. 

När det gäller VFU-mentorer har vi en rad erfarna handledare ute på landets 

folkhögskolor men vi tvingas ändå ofta byta och rekrytera nya eftersom studenterna 

kommer från hela landet och behoven skiftar kraftigt inför varje termin. Inför varje 

VFU-period rustas mentorerna med en instruktion som beskriver vad som förväntas 

av dem respektive av studenten. Efter studentens första VFU-period kontaktar vi 

respektive mentor för att följa upp att instruktionerna efterlevs och att samarbetet 

fungerar väl. På liknande sätt samtalar vi med studenterna för att säkerställa att de 

ges det stöd som krävs. Därtill inbjuder vi samtliga mentorer till en utbildningsdag 

en gång om året. 

 

6.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 

Det som framför allt är angeläget att säkerställa och i viss mån utveckla när det 

gäller lärarkompetens är två saker: stabilitet och bredd. Med stabilitet menar vi att 

omsättningen på lärare tidvis varit för hög och att det påverkar kvaliteten negativt 

om vi för ofta byter kursansvariga och undervisande lärare. En viss förnyelse i 

kollegiet är värdefull men de som ansvarar för och medverkar i olika moment kan 

förbättra sina prestationer endast om de får utföra samma uppgift under flera 

terminer. Omvänt är det en risk när ansvaret för en kurs byter ägare. Även om 

personen som tar över kursen är skicklig på området så tar det en viss tid att bli 

hemmastadd och att lära sig kursinnehållet, kurslitteraturen och de administrativa 

rutinerna. Vår lösning är att konsekvent börja tillämpa ett system med dubbla 

kursansvariga, en huvudansvarig och en biträdande. Vi avser också att skapa tydliga 

rutiner för kursöverlämningar. 

När det gäller bredd syftar vi på att kursinnehåll, arbets- och examinationsformerna 

skiljer sig åt avsevärt. Somliga moment är verksamhetsnära och svarar mot 

examensmål som befinner sig i närheten av lärarens vardagliga arbete, exempelvis 

målet att bli skicklig på att undervisa eller att kunna "hantera" konflikter. Den typen 

av moment förutsätter att de som undervisar inte bara är vana vid att exempelvis 

granska texter med avseende på deras vetenskapliga kvalitet, utan också har 

erfarenhet av och känner sig bekväm med att resonera om en lärares dagliga arbete. 

Vidare behandlar somliga av momenten folkhögskolans undervisning utifrån ett 

makroperspektiv (folkhögskolan som system och de samhälleliga förutsättningar 

som är av betydelse för lärarens arbete) medan andra moment ställer frågor om hur 

lärare och deltagare agerar i klassrummet. Här är det angeläget att lärarkollegiets 

kompetens spänner över den bredd som programmet omfattar. Just nu, när denna 

kvalitetsrapport skrivs, är lärarlagets sammansättning förhållandevis bred, vilket 
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betyder att vi täcker in de olika kunskaper som vi behöver, men med enbart de 

tillsvidareanställda skulle vi inte räcka till. 

För att möta dessa utmaningar kommer vi att verka för att programmet 

tillsvidareanställer personer med kunskaper om “klassrumsnära” dilemman och 

processer. Vi kommer även att inventera vilka personella resurser som finns på 

andra lärarprogram på LiU som kan möta våra behov. 
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7 Arbetslivsperspektiv 
Folkhögskollärarprogrammets samverkan med det omgivande samhället sker 

främst genom att programmets företrädare och lärare möter representanter för 

studenternas blivande arbetsgivare och kollegor, det vill säga folkhögskolerektorer 

och folkhögskollärare. Det sker i olika sammanhang, exempelvis när programmet 

varje höst bjuder in till mentorsdag och varje vår till Folkhögskollärarprogrammets 

forskningsdag, det sker när Mimer arrangerar sin årliga folkbildningskonferens och 

när våra lärare åker ut och besöker studenterna på deras VFU-skolor och i samband 

med detta passar på att träffa skolans ledning och anställda. I vårt lärarlag finns 

också lärare som själva arbetar som folkhögskollärare på deltid eller som sitter i 

styrelsen för en folkhögskola. Ytterligare en mötesplats är Rådet för 

folkbildningsfrågor (RÅFF) som består av representanter för rörelseägda och 

offentligägda folkhögskolor samt studieförbund. Här diskuteras frågor som är 

aktuella på folkhögskolorna ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Inom 

ramen för RÅFF diskuteras också utbildningsbehovet bland folkhögskolornas lärare 

och rektorer och hur vi tillsammans kan uppmuntra fler verksamma 

folkhögskollärare att söka till programmet. Representanter från 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation gästföreläser regelbundet på 

programmet. 

Alla dessa mötesplatser och utbyten ger oss en god inblick i folkhögskolan som 

arbetsplats. Vi får kontinuerligt ett utbyte med studenternas blivande arbetsgivare 

och återkoppling på hur våra alumners kunskaper matchar behoven som finns hos 

arbetsgivarna när de anställs. En avstämning kring hur utbildningen korrelerar med 

behoven på folkhögskolorna sker också redan under programmets gång, i samband 

med att studenterna genomför sin VFU. Efter studenternas första VFU-period 

genomförs till exempel lärandeaktiviteten ”VFU-mingel” där frågan diskuteras, och 

under andra VFU-perioden förs loggbok där studenterna reflekterar över bland 

annat detta. Även i den avslutande utvärderingen ställs numera frågor kring detta. 

Slutligen följer vi genom sociala medier och e-postutskick den diskussion som förs 

inom Folkbildningsrådet och inom Folkhögskolornas nationella sammanslutningar 

(OFI och RIO). På detta sätt håller vi oss ajour med aktuella teman för 

utbildningens olika avnämare, studenternas blivande arbetsgivare och 

arbetsplatser. Detta för att hela tiden utveckla utbildningens relevans och nytta och 

studenternas anställningsbarhet. Lärarlagets samlade kunskap om 

folkhögskollärares arbetsliv och folkhögskolan som arbetsplats är en utgångspunkt 

för programmets olika lärandeaktiviteter och examinationsuppgifter. 

Den första delkursens två examinationer utgör exempel på hur programmet arbetar 

med ett arbetslivsperspektiv. Båda utgår från studiebesök som studenterna 

genomför på folkhögskolor. Besöken syftar till att studenterna ska få kännedom om 

hur den framtida arbetsplatsen ser ut och fungerar. De avser också öka deras 

förståelse för den variation som råder bland folkhögskolor avseende huvudmän, 

deltagargrupper, pedagogiska idéer, internat/externat, landsbygd/storstad etcetera. 

Studiebesöken redovisas genom en muntlig presentation och efterföljande 

diskussion som tillsammans bildar examinationen GRE1. Studiebesöken är också 

utgångspunkt för den skriftliga examinationen SRE1 som låter studenterna 

analysera sina empiriska iakttagelser från den kommande arbetsplatsen med 
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begreppsliga resurser från litteraturen. Tillsammans tar dessa examinationer och 

lärandeaktiviteter hand om lärandemål 1, 2, 3 och examensmål 1, 2, 3. 

I de sista två delkurserna (VFU I och VFUII) blir kopplingen till deras kommande 

arbetsliv allra tydligast då huvuddelen av dessa delkurser genomförs på 

studenternas VFU-skolor där de tillsammans med andra ska planera, genomföra 

och utvärdera egen undervisning samt i samråd med skolledning och kollegor på sin 

VFU-skola beskriva och diskutera pågående eller tänkbara utvecklingsprojekt som 

svarar mot aktuella behov på en folkhögskola. 

I den sista delkursen behandlas även folkhögskollärarens yrkesetik och pedagogiska 

ledarskap samt omdömessättning, såväl på VFU-skolan som i de enstaka 

föreläsningar och seminarier som förekommer på campus. Dessa examinationer är 

alltså tätt sammanlänkade med den verksamhetsförlagda utbildningen på plats på 

studenternas VFU-skola. 

I den avslutande kursens examinerande skolutvecklingsarbete ställs stora krav på 

studenternas självständighet i lärprocessen då det krävs en rad kontakter och stor 

drivkraft för att landa i ett examinerande skolutvecklingsprojekt som stöds av både 

litteratur och skolans personal. 

En viktig parameter som redan nämnts när det gäller folkhögskollärarprogrammet 

är att ungefär hälften av våra halvfartsstudenter när de påbörjar programmet har en 

tjänst på folkhögskola (och därmed får tillgodoräkna sig sin VFU i den egna 

tjänsten). Det är inte heller ovanligt att studenter får en folkhögskollärartjänst 

under utbildningens gång. Detta menar vi är en av programmets styrkor eftersom 

det under seminarier, grupparbeten och föreläsningar bidrar till ett mycket 

värdefullt utbyte av aktuella erfarenheter från folkhögskolans arbetsliv, vilket 

gynnar både lärare och andra studerande på programmet som får ta del av dessa 

inblickar under hela programmets gång. 

I våra kontakter med alumner, folkhögskolor och folkhögskolornas organisationer 

och nätverk framkommer att de i allmänhet är nöjda med och stolta över att 

folkhögskolan har en egen lärarutbildning och vill värna den, men framhåller även 

att vi som arbetar här bör vara ännu mer tillgängliga för folkhögskolor i hela landet. 

Det kan till exempel gälla medverkande på personaldagar och bollplank när det 

gäller skolutveckling och vidareutbildning. 

Våra alumner bjuds in till våra forskningsdagar och forskningskonferenser och ofta 

väljer de efter en tid att bli VFU-mentorer för nya folkhögskollärarstudenter så att vi 

möts på mentorsdagar. I samband med denna kvalitetsutvärdering har vi fört dialog 

med några av dem i en referensgrupp. Det är några exempel på hur tillfällen för 

kontakt mellan programmet och dess alumner organiseras och hur de därmed 

kommer till tals om sina erfarenheter av utbildningens användbarhet efter examen. 

7.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 

Vid genomlysningen av utbildningen har vi identifierat tre områden där kvaliteten 

kan utvecklas ytterligare. Det gäller rekryteringen och fortbildningen av 

programmets VFU-mentorer (där även än mer fasta strukturer för att följa upp 

alumner ingår), det faktum att vi har studenter som genomför sin VFU inom ramen 
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för sin egen tjänst och därmed utan mentor samt vår tillgänglighet för fortbildande 

insatser ute på landets folkhögskolor. 

Eftersom programmets studenter är spridda i landet förändras den aktuella kartan 

över VFU-skolor och mentorer och det sker hela tiden en nyrekrytering av VFU-

platser och mentorer. Det är ett mödosamt arbete för koordinatorn att hitta platser, 

då rektorer är upptagna med sina reguljära arbetsuppgifter. Här pågår ett 

utvecklingsarbete som går ut på att studenterna själva ska kunna delta i arbetet med 

att finna sin VFU-plats. Detta behöver organiseras av VFU-koordinatorn på ett sätt 

som innebär att relationen mellan LiU och VFU-skolans mentorer och rektorer 

fungerar väl och att de fortsatt får den information och det stöd de behöver från oss. 

Ofta måste vi gå via arbetslagsledare eller linjeledare för att få okej för en VFU-

student, vilket är tidskrävande. En annan åtgärd vi avser att genomföra är därför att 

arbeta upp ett kontaktnät med nyckelpersoner bland erfarna folkhögskollärare som 

själva kan förankra sitt mentorskap med sin rektor. 

Bland våra halvfartsstudenter gör hälften VFU i sin egen tjänst vilket är ett sätt för 

dem att få vardagen att fungera och vi betraktar det som både nödvändigt och 

värdefullt. Ett dilemma är dock att de därmed inte har någon mentor att diskutera 

sin progression och de frågor som dyker upp längs undervisningsvägen med. Här 

kommer vi att börja tillämpa ett arbetssätt som innebär att studenter med egen 

tjänst får en kollega som kan fungera som stöttare eller kritisk vän. Uppgiften att 

vara kritisk vän/kollega ska vara förankrat med rektorn och det ska framgå av det 

intyg som rektor undertecknar för att godkänna att studenten gör sin VFU inom 

ramen för den egna tjänsten. Då kan studenten också i en examination eller i 

självvärderingsdokument uppmanas att beskriva och kommentera den feedback 

som de fått av sin kritiska vän/kollega. Detta ska naturligtvis ske utan att sätta 

kollegan i den situationen att de ska behöva godkänna eller kugga sin kollega på 

VFU:n. 

Vi värnar den goda relation vi har med mentorerna på landets folkhögskolor och är 

noga med att bidra med deras kunskapspåfyllnad. Det gör vi under samtalen vid 

våra VFU-besök men framför allt genom att bjuda in dem till vår årliga mentorsdag 

och forskningsdag. Eva Flogell har för vår räkning tagit fram en särskild rapport 

som tar upp vad som är viktigt att tänka på som mentor och den delar vi ut till nya 

mentorer. Vi har också tagit del av andra utbildningars arbete med alumninätverk 

för att utreda om vi kan upprätta något liknande för tidigare 

folkhögskollärarstudenter så att vi någon gång om året kan uppdatera fler av dem 

på aktuell forskning och framför allt ta del av deras erfarenheter och knyta till oss 

nya mentorer. 

Programmet får många förfrågningar om medverkan från folkhögskolor runtom i 

landet och vi försöker prioritera detta men måste alltför ofta avböja eftersom det 

kräver mer personalresurser än dem vi har just nu. I jämförelse med andra 

lärarkategorier är möjligheterna att få delta i kompetensutveckling mycket 

begränsade. Folkhögskollärarna efterfrågar ett lärarlyft liknande det andra 

skolformer fått del av. Med tanke på att vi är det enda lärosätet i landet som 

erbjuder lärarutbildning för folkhögskolan finns det skäl för oss att stödja dem i 

detta och uppvakta utbildningsdepartementet i denna fråga. 
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Som fortbildning för landets folkhögskollärare erbjuder vi numera kortkursen 

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad som framför 

allt de med andra lärarexamina söker för att tillgodogöra sig vår särskilda 

utbildningsform. Genom den kan de tillgodoräkna sig tidigare utbildning och 

arbetslivserfarenhet från folkhögskola och därefter validera dessa till en 

folkhögskollärarexamen. Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk 

verkstad ges både på plats på LiU och som uppdragskurs på olika folkhögskolor i 

landet och har väckt stort intresse. Därutöver ger vi vartannat år en uppdragskurs 

med specialpedagogisk inriktning, Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola, 

som främst riktar sig till folkhögskollärare och annan personal på folkhögskola. 

Våra studenter har uppmärksammat oss på att vi också kan spela en större roll för 

anställda inom studieförbund och därför avser vi att undersöka möjligheterna att 

stärka banden gentemot dem. 
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8 Studentperspektiv 
Vid uppropet på utbildningens första dag delas studiehandledningen för 

programmets första delkurs ut. Där lanseras vårt forum för studentinflytande, 

kursgruppen, och följande står att läsa: Vi har höga ambitioner vad gäller 

studentinflytande på kursen och utser kursrepresentanter för att underlätta dialog 

för inflytande. Muntligt förklarar vi att denna kursgrupp bör träffas minst två 

gånger per delkurs och ska bestå av olika personer i varje delkurs och att den 

framför allt har tre uppgifter. Att vara kursens ögon och öron och påtala när något 

inte fungerar, alltså vara en länk för inflytande mellan studenter och lärare. Att 

föreslå någon slags social aktivitet för gruppen för att skapa social sammanhållning. 

Att tillsammans med läraren hålla i den för gruppen interna utvärderingen 

delkursens sista dag. Frivilliga anmäler sig att ingå i kursgruppen som någon gång 

under varje delkurs ska ha minst ett avstämningsmöte med kursansvarig lärare. 

Detta har fungerat mycket bra och vi ser att det sker en utveckling i förhållande till 

vilka frågor som dyker upp via de första kursgrupperna, sådant som att datum för 

inlämningsuppgifter behöver flyttas fram eller att gruppen har önskat ha några pass 

av sin undervisning i en närliggande folkhögskolas lokaler i stället för i 

universitetets. I senare delkurser har önskemål som mer bidrar till att utveckla 

utbildningen väckts, som att vi lärare ska synliggöra helheten i programmet bättre 

eller att vi ska förtydliga förväntningarna kring studenternas självständiga 

undervisning under VFU-perioderna. Vi kan inte erinra oss något tillfälle då vi inte 

gått studenterna till mötes i de önskemål som väckts via kursgrupperna, vilket 

innebär att det har blivit en direkt konkret återkoppling då datum för inlämningar 

ändras eller pass med samtal kring helheten läggs in. 

Arbetet med kursutvärderingar och kvalitetsutveckling 

Vid varje delkurs slut genomför kursansvarig tillsammans med studenterna en 

utvärdering av den delkurs som avslutas. Hur utvärderingen ser ut är lite olika 

eftersom det bestäms tillsammans med kursgruppen. För det mesta innehåller den 

först en individuell del där var och en skriver ned sina tankar om vad som fungerat 

bra och vad som kan utvecklas inför nästa gång delkursen ska ges eller inför 

kommande delkurser. Därefter följer oftast ett samtal i helgrupp där åsikter kan 

brytas och läraren kan komma in och fånga upp och be om förtydliganden av 

utvecklingsidéer men även redogöra för bevekelsegrunder som legat till grund för 

det upplägg som varit. Återkoppling till studenterna efter dessa utvärderingar sker 

på två olika vis. Dels återkopplas utvärderingen från avslutad delkurs i början av 

nästa delkurs och relevanta justeringar utifrån vad som framkommit görs. Dels 

återkopplas utvärderingen till kullen efter, som ska genomgå samma delkurs, så att 

de får kännedom om vad studenterna före dem hade för synpunkter och vad som 

därför har justerats inför den nya omgången. 

Att den ovan beskrivna utvärderingen genomförs är sannolikt en anledning till att 

den digitala LiU-gemensamma utvärderingen Evaliuate har låg svarsfrekvens hos 

våra studenter. Samtidigt har vi haft stor nytta av det som kommit fram i 

studenternas frisvar och i samtalen. Vi ser inte att det är sannolikt att detta skulle 

ha kommit fram i den styrda digitala utvärderingsenkät som skickas ut från LiU 
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centralt. Det som ändå framkommer i den digitala utvärderingen tillgängliggörs för 

studenterna. 

Folkhögskollärarprogrammet är ett litet program med ett litet kollegium som 

arbetar på samma avdelning, rumsligt nära såväl varandra som vår administratör. 

Programansvariga är också delkursansvariga och står för delar av undervisningen. 

Det gör att studentärenden och små justeringar påkallade av studenter är lätta att 

förankra i lärarlaget och sedan genomföra, vilket bidrar till kontinuerligt ökad 

kvalitet. Tre-fyra gånger per termin träffas kollegiet mer organiserat, alla eller i 

konstellationer som arbetar särskilt med någon eller några 

kvalitetsutvecklingsfrågor. Som underlag har vi ofta, förutom våra egna samlade 

iakttagelser, sammanfattningar av de interna utvärderingar som gjorts och är till 

stor hjälp för att synliggöra våra utmaningar. 

8.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 

Ett faktum som studenterna har lyft är att de själva upplever sin studerandegrupp 

som alltför homogen, vad gäller etnicitet såväl som värderingsmässigt. Kollegiet 

har, bland annat med utgångspunkt i detta, diskuterat hur vi kan bredda vår 

rekrytering och några av lärarna har särskilt åtagit sig att titta vidare på detta och 

återkomma med förslag på åtgärder för att nå mer heterogena studentgrupper. Men 

studenterna har också påpekat att studenter, när de väl har påbörjat utbildningen, 

känner sig mer eller mindre hemma och att de som inte är ”lika” avbryter studierna 

i högre omfattning än de andra – snarare än att de ger uttryck för den bristande 

mångfalden i våra utvärderingar. När vi hanterar folkhögskolans historia hamnar 

bonderörelsen och arbetarrörelsen lätt i fokus och vi behöver bli bättre på att i 

utbildningen synliggöra att stora delar av de rörelseägda folkhögskolorna har 

religiösa samfund som huvudmän, och att till exempel nykterhetsrörelsen, 

kvinnorörelsen, Röda korset och scoutrörelsen också återfinns bland 

huvudmännen. Vi avser därför att inom någon av kurserna prata mer om den 

mångfald av olika politiska, ideologiska och/eller religiösa idéer som finns 

representerade på folkhögskolorna för att på så vis få fler att känna sig hemma och 

lyfta andra tankar än dem som tenderar att ta överhanden. 

Vi får som redan nämnts mycket kunskap som leder till programmets utveckling via 

de interna utvärderingar som avslutar varje delkurs och avslutningsvis hela 

programmet. Dess sammanfattningar har vi framför oss när vi har 

programgemensamma möten där vi diskuterar dilemman och eventuella 

förändringar. Baksidan är att de minskar studenternas incitament att fylla i de LiU-

gemensamma utvärderingar Evaliuate som skickas ut digitalt efter avslutade 

delkurser. Med anledning av detta behöver vi bli bättre på att påminna studenterna 

om att deras ifyllande av Evaliuate ger oss viktig kompletterande information kring 

programmets kvalitet och vädja till dem att besvara dem. 
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9 Jämställdhetsperspektiv 
Folkhögskollärarprogrammet har goda förutsättningar att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll, utformning och genomförande av 

flera skäl. Dels har lärargruppen en förhållandevis jämn könsfördelning, med en 

knapp överrepresentation av kvinnor (se lärartabell) och dels är könsfördelningen 

bland programmets studenter jämnare än på många andra lärarutbildningar. Åren 

2014 - 2018 har i genomsnitt 65 % av de förstahandssökande till programmet varit 

kvinnor, men detta skiftar från år till år och våren 2014 översteg andelen manliga 

sökande den kvinnliga då de utgjorde 14 av de 26 förstahandssökande. 

Programmets lärare har både hög kompetens och ett stort engagemang i frågor som 

rör jämställdhet. Det gäller även många av våra studenter. Det är inte ovanligt att 

några i varje kull har studier i genusvetenskap med sig när de börjar programmet. 

Även studenterna bidrar därmed till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

utbildningen. 

För att säkerställa att utbildningen integrerar ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, 

utformning och genomförande har utbildningens examensmål brutits ned i 

lärandemål och lärandeaktiviteter i utbildningens kurser. Examensmål 12, att 

studenterna ska visa förmåga att beakta värdegrundsfrågor som jämställdhet, 

jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter inom yrkesområdet har till exempel 

brutits ned i lärandemål 9 där det uttrycks att studenterna ska beskriva, analysera 

och reflektera över olika undervisningsstrategier och deras konsekvenser i relation 

till olika vuxendidaktiska respektive normkritiska perspektiv (där 

jämställdhetsperspektivet ingår, se nedan). Lärandemålet uppfylls sedan genom 

lärandeaktiviteter som en workshopdag med olika valbara vuxendidaktiska 

perspektiv, ett textsamtal om vuxendidaktik och en examination med reflektion 

kring vuxendidaktik (SRE2 i delkurs 2). 

Ett återkommande begrepp i programmets examensmål, lärandemål och 

lärandeaktiviteter är just normkritik. Att inta ett normkritiskt perspektiv innebär att 

belysa fler aspekter än jämställdhet specifikt men genom att utveckla ett 

normkritiskt förhållningssätt får studenterna kunskap om män och kvinnor som 

norm inom olika områden, och genom reflektion och återkoppling på sina 

övningslektioner får de också verktyg för att ifrågasätta dessa normer. Även när 

andra normer belyses och ifrågasätts problematiserar studenterna ofta stereotyper 

kopplade till kön. 

Ett jämställdhetsperspektiv används vid planeringen av utbildningen på så vis att 

stort fokus läggs vid att planera lärandeaktiviteter och examinationer som bygger på 

att studenterna ska beskriva, analysera och utveckla kunskaper om sociala 

relationer och deras relevans i förhållande till undervisningsprocesser, liksom vid 

grupprocesser och konstruktiv konflikthantering. Detta har kopplingar till förståelse 

för jämställdhetsdimensionen eftersom vi vid genomförandet diskuterar hur vi kan 

organisera lärtillfällen så att de inte bygger på stereotypa föreställningar och få alla i 

en grupp att utöva inflytande. 

Ett annat exempel på hur vi i planeringsfasen anlägger ett jämställdhetsperspektiv 

är när vi väljer innehåll i form av kurslitteratur som är skriven av, och handlar om 

kvinnor, eftersom det annars är män som är överrepresenterade både i 
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folkhögskolans historia och i litteraturen om den. När vi bjuder in gästföreläsare till 

de olika delkurserna har vi samma utgångspunkt. 

I genomförandet av utbildningen behandlas det normkritiska perspektivet 

återkommande men särskilt i kurs 4 och de lärandeaktiviteter som utgör textsamtal 

utifrån materialet I normens öga och Normkritisk pedagogik. Vi genomför även en 

normkritisk workshop och i den examinerande uppgiften MRE1, övningslektion 

med tema hållbarhet, är ett av de kriterier de ska utgå från ett normkritiskt 

perspektiv. 

Vid genomförandet av utbildningen är vi extra uppmärksamma på hur talartiden i 

gruppen fördelas så att inte de mest röststarka upptar för stor andel av tiden (där 

det ofta finns mönster kopplade till kön). Detta är också något som vi ofta talar om i 

studentgruppen då det är centralt för studenterna, som själva ska leda gruppsamtal 

i rollen som folkhögskollärare, att öka sin medvetenhet kring allas rätt till utrymme. 

Vi utformar våra lärandeaktiviteter så att det blir avbrott för samtal och reflektion i 

små grupper även vid föreläsningar. Ett annat exempel som rör utformning och 

genomförande är att vi bjuder in studenter eller alumner med 

jämställdhetskompetens att hålla workshops i normkritik. 

För att säkerställa att detta sker fungerar vi som programansvariga som bollplank 

när delkursansvariga planerar innehållet i sina delkurser och väljer sin 

kurslitteratur. Vi följer upp utfallet i våra utvärderingar och justerar innehåll och 

utformning av undervisningen för att hela tiden utveckla kvaliteten avseende 

jämställdhetsperspektivet i utbildningen. 

9.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 

De senaste åren har ett normkritiskt perspektiv och därmed ett 

jämställdhetsperspektiv fått ta allt större utrymme på programmet. Temat 

normkritik utgör vad vi kallar en strimma, vilket betyder att det förekommer i flera 

delkurser. Det vi för närvarande arbetar med är att säkerställa progression mellan 

de olika kurserna när det kommer till det normkritiska perspektivet. 

Eftersom jämställdhetsperspektivet ingår i det som utgör folkhögskolans 

grundläggande värden lyfts det implicit i samband med lärandeaktiviteter och 

examinationer i delkurser där kännedom om dessa utgör lärandemål (framför allt 

delkurs 1). Explicit lyfts jämställdhetsperspektivet i föreläsningar genom konkreta 

exempel, i normkritiska workshops och genom att medvetna och 

jämställdhetsengagerade lärare styr upp seminariesamtal och workshops. För att 

säkerställa detta långsiktigt och arbeta in fasta strukturer som inte är beroende av 

specifika lärare bör vi dock mer strukturerat följa upp jämställdhetsaspekten och 

fortsätta utarbeta strategier för att förtydliga progressionen då det gäller 

jämställdhetsperspektivet och det normkritiska perspektivet. 

Ett lärarprogram kan inte nöja sig med att studenterna instrumentellt applicerar ett 

jämställdhetsperspektiv eller ett normkritiskt perspektiv i sina examinationer och i 

sin undervisning eftersom det i slutänden handlar om våra förhållningssätt eller 

attityder till varandra. Våra studenter har som sagt ofta goda kunskaper i dessa 

frågor och ett engagemang och en medvetenhet om betydelsen av normkritiska 

perspektiv. Det beror sannolikt på att de frågorna är placerade högt på agendan 
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inom svensk folkbildning och att de som söker sig till programmet delar 

folkbildningens grundläggande värden som bland annat handlar om jämlikhet och 

jämställdhet. 

Både under de olika lärandeaktiviteterna och i de utvärderingar vi själva genomför 

vid avslutningen av varje delkurs möter vi dock emellanåt enskilda studenter som 

uttrycker sådant som att ”varför sysslar vi med detta, när vi i Sverige inte har några 

jämställdhetsproblem”, ”genusperspektivet står mig upp i halsen”, ”delkursen var 

bra men mindre feminism vore önskvärt” och ”var är kritiken mot normkritiken?”. 

Både med utgångspunkt i dessa studenters kritik och för att ge stöd för ökad 

progression har vi innevarande läsår (19/20) börjat bygga våra normkritiska 

lärandeaktiviteter i tre steg. I första steget genomförs en workshop som ska fungera 

även för dem som inte stött på normkritik förut. I steg två låter vi texter kritisera 

normkritiken och i steg tre bemöter vi kritiken mot kritiken. Detta är något vi ska 

följa upp och planerar att utveckla för att fler studenter ska nyansera sina 

uppfattningar och förstå vikten av dessa perspektiv. 
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10 Hållbarhetsperspektiv 
Folkhögskolorna i Sverige har allt sedan de först grundades arbetat både för 

enskilda människors förkovran och med ett bredare samhälleligt syfte. Historiskt 

har folkhögskolorna tillsammans med de svenska folkrörelserna bidragit till 

utvecklingen av demokratin som livsform i Sverige. Många folkhögskolor har som 

huvudmän idéorganisationer som är aktiva inom områden som miljö, solidaritet 

och mänskliga rättigheter. Många av folkhögskolornas utbildningar handlar om 

ekologisk hållbarhet, resursutnyttjande och cirkulär ekonomi. De frågor och värden 

som hyllas i Agenda 2030 står alltså högt upp på dagordningen på folkhögskolorna. 

Det betyder i sin tur att våra studenter återkommande under sin utbildning 

kommer att möta och få samtala om frågor om hållbar utveckling. 

Exempelvis behandlar den första delkursen statens syften med statsbidraget till 

folkbildningen: att stärka och utveckla demokratin, att öka andelen som kan 

påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen samt att utjämna 

utbildningsklyftor. Ett av lärandemålen för delkurs 1 handlar om att "beskriva på 

vilka sätt folkbildningens idéer, grundläggande värden (som demokrati, 

jämställdhet, jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter) kommer till uttryck i 

folkhögskollärarens arbete". Detta mål examineras genom en skriftlig redovisning, 

SRE1. I den ska studenterna resonera om huruvida en specifik folkhögskolas 

verksamhet stämmer med folkbildningens uppdrag, mål och "grundläggande 

värden". Bland lärandeaktiviteterna kan nämnas att de läser boken Popular 

education, power and democracy som bl.a. behandlar social hållbarhet (lärandemål 

2 och examensmål 2, 3, 12). 

Ännu mer specifikt och explicit behandlas temat hållbarhet i delkurs tre i samband 

med att studenterna diskuterar och genomför tematisk undervisning. 

Examinationen MRE1 innebär att studenterna ska genomföra lektioner för varandra 

på temat hållbarhet (lärandemål 8, examensmål 12). Lärandeaktiviteterna som 

förbereder för denna examination består bland annat av läsning av och seminarium 

på boken Antropocén som behandlar hållbarhet, en föreläsning om 

utomhuspedagogik (lärandemål 8, 9 och examensmål 12), ett studiebesök på 

Vårdinge by folkhögskolas kurs i ekologisk odling (lärandemål 8, 9 och examensmål 

12). 

Många studenter möter också på sin VFU ett konkret och lokalt arbete för hållbar 

utveckling eftersom skolorna ofta arbetar medvetet och progressivt med dessa 

frågor. 

10.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 

Att arbeta med hållbar utveckling är inte ett uttalat mål i vår examensordning och 

en konsekvens av detta är att området också har en svag ställning i våra kursplaner. 

Vi arbetar trots detta aktivt och återkommande med hållbarhetsperspektivet. I 

samband med den reform av utbildningen som planeras kommer vi att skriva in 

begreppet hållbar utveckling i lärandemålen för den tredje delkursen för att 

förstärka detta perspektivs plats och framtid i programmet. 
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11 Bilageförteckning 
Bilaga 1: Examensmål 

Bilaga 2: Kursmål 

Bilaga 3: Matris över hur examensmålen tas om hand av kurserna 

Bilaga 4: Matris över hur examensmål och kursmål tas om hand av kursinnehåll och 

examinationer 

Bilaga 5: Lärartabell 

11.1 Bifogade bilagor 
11.2 Bifogade bilagor 


