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Kvalitetsrapport för uppdragsutbildningen 
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och 
didaktisk verkstad, 1 och 2 (uppdragsvariant av kursen 
912G31). 
 
Basdata 
Huvudområde: Pedagogik 
Ev. examen: Efter avklarad Fud 1 (7,5 hp) och Fud 2 (7,5 hp), kan studenter med annan 
relevant lärarutbildning och minst två års halvtidsarbete som lärare på folkhögskola 
tillgodoräkna sig en folkhögskollärarexamen. 
Antal platser: Beror på uppdragsgivaren. Vanligen är det en undervisningsgrupp på 
mellan 20–30 deltagare, vid något enstaka tillfälle har antalet deltagare uppgått till 40.  
Skräddarsydd (beställd) eller öppen utbildning: Skräddarsydd 

 
Länk till aktuella kursplaner:  
https://liu.se/studieinfo/kurs/912g32/vt-2019 
https://liu.se/studieinfo/?type=Course&term=912g34&take=25 
 

Nyckeltal 

Kursnamn Kurskod Antal 
deltagare Kv Män Antal 

klara Kv Män Avbrott Kv Män Ej 
klara Kv Män 

FUD1 Skåne 
ht18 912G33 25 11 14 18 9 9 2 0 2 5 2 3 

FUD1 Jämshög 
ht18 912G32 24 15 9 14 8 6 0 0 0 10 7 3 

FUD1 Sunderby 
vt19 912G32 45 34 11 8 7 1 4 4 0 33 23 10 

FUD1 Västerås 
ht19 912G32 25 18 7 20 14 6 0 0 0 5 4 1 

FUD1 Skåne 
vt20 912G32 25 16 9 20 12 8 0 0 0 5 4 1 

FUD2 Skåne 
ht20 912G34 24 17 7 20 15 5 0 0 0 4 2 2 

FUD1 Blekinge 
ht20 912G32 20 16 4 ej färdig 

 
 
Identifierat utvecklingsområde: 
Folkhögskolor har visat stort intresse för kurserna när vi började ge Fud 1 under 2018–
2019. I samband med Corona-pandemin har efterfrågan dock minskat betydligt. Detta 
beror bl.a. på att folkhögskolor tvingats lägga energi på att ställa om sin undervisning till 
rådande omständigheter, samt att uppdragsgivarna inte vill ha kurserna som en ren 
distansutbildning då de innehåller flera praktiska moment, som bäst lämpar sig att 
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genomföra på plats även om de går att genomföra online. Dessutom har 
folkhögskolornas ekonomi blivit mer ansträngd, vilket gör det svårt för dem att betala för 
kompetensutveckling i form av en uppdragsutbildning. LiU behöver arbeta mer med att 
marknadsföra kurserna, så att skolorna kan se att den är en väl värd att investera i 
uppdragsutbildning. Vidare kan vi från LiUs sida fortsätta låta utbildningen formas lite 
utefter den aktuella folkhögskolans behov och att den kan genomföras på de datum och 
den plats som uppdragsgivaren önskar. 

 
Måluppfyllelse 
Bedömningsgrund för poänggivande uppdragsutbildning: I de fall där 
uppdragsutbildning ges som poänggivande kurs ska utbildningens utformning, 
genomförande och examination säkerställa att kursdeltagarna uppnått målen inom 
samtliga kunskapsformer enligt fastställd kursplan. 
 
Kursen vänder sig till lärare som jobbar på folkhögskola, alternativt till de med annan 
anställning på skolan, men som också har ett undervisningsuppdrag. De deltagare som 
har en annan adekvat lärarexamen och som jobbat minst två år på halvtid som 
folkhögskollärare har möjlighet att efter godkända kurser (Fud 1 och 2) tillgodoräkna sig 
en folkhögskollärarexamen. De lärandemål som finns i kursen påminner därför om mål 
som finns i Folkhögskollärarprogrammets kurser och därav har kursernas lärandemål en 
koppling till programmets examensmål. Urvalet av lärandemål från programmet till 
kursen har gjorts på basis av att de ska förbereda för arbete i folkhögskolan som särskild 
utbildningsform.  
 
Valen av lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsuppgifter till Fud 1 och 2 är 
framtagna med inspiration från den första respektive den andra halvan i den fristående 
kursen – Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad (se 
separat kvalitetsutvärderingsrapport). Inför att vi för första gången skulle ge Fud 2 under 
ht 20, reviderade vi kursplanen för Fud 1, som vi redan hade gett i flera omgångar. Detta 
för att kurserna sammantaget bättre skulle motsvara den fristående kursen. Vi såg även 
över progression mellan liknande kursmål i Fud 1 och Fud 2. Här nedan redogör vi för 
ett par exempel om hur kursernas lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer 
samspelar med varandra i kursplanerna från 2020.  
 
De lärandemål som behandlas i kurserna är samtliga kopplade till föreläsningar, 
seminarier och/eller workshops som hjälper deltagarna att behandla kurslitteraturen 
och problematisera de praktiska erfarenheter som de har av undervisning på 
folkhögskola. På samma sätt är examinationsuppgifterna nära knutna till deltagarnas 
egen undervisningspraktik som lärare på folkhögskola. Ett exempel på det kan ses i 
följande lärandemål:  
 

• beskriva och reflektera över innehåll och form i folkhögskolans undervisning i 
förhållande till folkbildningens grundläggande idéer och värden (Fud 1) 

Detta mål behandlas både i föreläsningar och seminarier. Deltagarna genomför 
dessutom i början av kursen ett studiebesök på en för dem främmande folkhögskola i 
syfte att söka information om det specifika med folkhögskolan som särskild 
utbildningsform. På så sätt får de ta del av folkhögskolans faktiska praktik. Besöket 



2021-05-19 
Dnr LiU-2020-04148 
 

 

ligger till grund för övningslektioner de har för varandra och ska utgå från en fråga eller 
ett problem kopplad till folkhögskolan. I en andra övningslektionsuppgift ska deltagarna 
förbereda, genomföra och reflektera kring tematisk undervisning, ett förhållningssätt 
och en undervisningsmetod som är vanligt förekommande inom folkhögskolan.  
 
Ett mål som enbart finns i Fud 2 och som också visar på en praktiknära förankring är att:  
 

• genomföra och reflektera över de former för bedömning av deltagares kunskaper 
som förekommer inom folkhögskolan 

Målet möts genom att deltagarna diskuterar med andra folkhögskollärare och sen gör en 
skriftlig reflektion om arbetet med att välja undervisningsinnehåll och bedöma 
deltagarnas presentationer utifrån dessa samtal och relevant kurslitteratur. Deras 
reflektioner lyfts sen i samtal med lärare och de andra deltagare. 
 
Ett annat exempel från målen visar hur vi jobbar med progression mellan de två 
kurserna:  
   

• diskutera folkhögskolans utmaningar i relation till folkbildningsforskning (Fud 1) 
/ identifiera och analysera folkhögskolans utmaningar i relation till 
folkbildningsforskning (Fud 2) 

I Fud 1 behandlas det första målet som en lärandeaktivitet i diskussioner på 
föreläsningar och seminarier. I Fud 2 är det senare målet knutet till en 
examinationsuppgift, vilken kräver att deltagarna ska välja och skriftligt resonera kring 
en utmaning för folkhögskolan innan texter behandlas på ett seminarium. Det här 
innebär att i Fud 2 behöver deltagarna mer ingående arbeta med och visa förståelse av 
folkhögskolans utmaningar. 
  
Identifierat utvecklingsområde:  
Utifrån de ändringar vi har gjort för Fud 1 efter att den getts i ett antal omgångar och 
utifrån att kursplanen för Fud 2 är nyskriven inför den första omgången ht 20 följer nu 
en utvärdering av vad de nya kursplanerna inneburit i och för praktiken.  
 
Utformning och genomförande 
Bedömningsgrund för uppdragsutbildning: 

• I de fall det rör sig om en skräddarsydd uppdragsutbildning ska den på ett tydligt 
sätt svara mot deltagarnas reella kompetensbehov, varför det är av stor vikt att 
utbildningen utformas i dialog med uppdragsgivaren. 

• För all uppdragsutbildning gäller att den ska genomföras på ett verksamhetsnära 
sätt. 

• Deltagarna ska uppmuntras att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också 
ska återspeglas i examinationsformerna. 

• Varje kursdeltagare ska ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen 
inom den tid som avtalats med uppdragsgivaren. 

 
Uppdragskurserna Fud 1 och 2 är framtagna i dialog med folkhögskolornas 
intresseorganisationer, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), 
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Förbundet  
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Folkhögskollärarna. Kursen ges vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, 
institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), och avdelningen har löpande 
kontakter med folkhögskolornas intresseorganisationer, t.ex. via gemensamma möten i 
Rådet för Folkbildningsfrågor (RÅFF). Pedagogiska ideal som finns i folkhögskolans 
idétradition används som en inspiration till kurserna. Detta innefattar bl.a. att lärandet 
ska kopplas till den egna erfarenheten och att deltagarna själva besitter kunskaper som 
bidrar till ett gemensamt kunskapsutvecklande. Lektionspass där deltagarnas kunskap 
tas till vara, såsom seminarier och övningslektioner, är därför viktiga inslag i kursen.  
 
Kursen innehåller många moment där deltagarna förväntas ta en aktiv roll. I 
övningslektioner och i seminarier förväntas de knyta kurslitteraturen till egna 
erfarenheter av undervisning och folkhögskola. I en del examinationer utgår deltagarna 
från sitt eget arbete. De får bl.a. reflektera över sin egen och andras undervisning. 
Deltagarna får också själva välja vad de vill fördjupa sig i när det gäller den skriftliga 
examinationsuppgiften om en utmaning för folkhögskolan. 
 
En utmaning som förekommit i ett par kursomgångar är att det varit rektorn och inte 
deltagarna själva som varit drivande i att de ska gå kursen som ett led i en 
kompetensutvecklingsinsats. I de fallen har motivationen inte alltid varit så hög. En del 
deltagare är heller inte så vana vid att läsa och skriva akademiska texter, vilket har gjort 
att de behövt både uppmuntran och konkret stöd för att ha möjlighet att genomföra 
examinationsuppgifterna som motsvararar bedömningskriterierna. 
 
För att underlätta för deltagarna att bli klara inom ramen för kursen blandas skriftliga 
och muntliga examinationsuppgifter och de ligger utspridda över kursen. I 
studiehandledningen ges också en översikt om vilka förberedelser som behövs inför varje 
tillfälle, vilket även presenteras muntligt vid varje kursträff. Deltagarna uppmuntras 
genomgående att planera sin studietid så att de kommer igång med läsningen och 
kursuppgifterna i god tid och det inte ska bli stressigt för dem i slutet. Då det handlar om 
uppdragsutbildning så är kursansvarig noga med att informera deltagarna om att göra 
sina examinationer och ev. kompletteringar inom ramen för kursen då de inte har rätt att 
få dem bedömda efter uppdragstidens slut. En majoritet brukar göra färdigt kursen i tid, 
men det finns också de som från början kommit överens med sin arbetsgivare att de 
enbart vill delta på kursträffarna utan att göra de skriftliga examinationsuppgifterna.  
 
Då vi har ett helt lärarlag som arbetar med kurserna och det alltid är minst två lärare 
som medverkar per kurstillfälle så att vi kan utnyttja vår kompetensmässiga bredd när 
det gäller kursens innehåll. Att vi är ett arbetslag gör också att vi löpande kan bolla idéer 
om kursutveckling, samt få stöd i t.ex. bedömning av examinationsuppgifter och hur vi 
ska hantera olika studieadministrativa dilemman. 
 
Identifierat utvecklingsområde: 
Vi kommer att fortsätta att informera om och uppmuntra deltagare till att göra klart sina  
examinationsuppgifter, samt se hur kursupplägget kan underlätta för deltagarna att 
klara kursen. Ett sådant underlättade exempel är att kurserna inte avslutas under de 
terminsperioder när deltagarna har som mest att göra på sina egna skolor. 
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Forskningsanknytning 
Bedömningsgrund för uppdragsutbildning: 
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 
lärandemiljön. Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och 
professionsinriktad miljö. 
 
Kurserna ges vid Pedvux, IBL, och som forskningsmiljö utgör avdelningen en av världens 
största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer. Forskningen rör sig över olika 
sammanhang för vuxnas lärande såsom vuxenutbildning, folkbildning, civilsamhället, 
yrkes- och professionsutbildning. Denna forskning inkluderar även folkhögskolan och på 
så sätt finns en god kännedom om aktuell forskning som kan omsättas i Fud 1 och Fud 2. 
Bl.a. har lärarlaget som arbetar på Folkhögskollärarprogrammet skrivit kurslitteratur 
utifrån lärarnas olika forskning och kompetensområden. Denna bok används sedan ht-
20 som kurslitteratur. Utöver forskning om folkbildning och folkhögskola ingår i 
kurslitteraturen även studier om t.ex. lärande och vuxendidaktiska perspektiv, samt om 
lärarprofessionen och bedömning från mer allmänna utgångspunkter. Då den svenska 
folkhögskolan inte har full motsvarighet i något annat land är mycket av forskningen vi 
grundar oss på svensk, men vi kompletterarar med internationell forskning när så är 
relevant.   
  
Kursen strävar efter att deltagarna ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt till 
undervisning, både genom att få en större medvetenhet om relevant forskning, samt att 
de i lärandeaktiviteter och examinationsuppgifter får jobba med att förhålla sig 
analyserande och reflekterande till sin och andras praktik med hjälp av olika teoretiska 
perspektiv, t.ex. didaktiska.   
  
Identifierat utvecklingsområde: 
Vi kommer att fortsatta se över hur vi kan använda forskning som görs på avdelningen 
som en del av kurslitteruren. 
 

Lärarkompetens 
Bedömningsgrund för uppdragsutbildning: 

• Antalet lärare vid LiU och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 

• Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 
kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt 
arbete på ett effektivt sätt. För uppdragsutbildning gäller full kostnadstäckning, 
som kan inkludera lärares kompetensutveckling som är relevant för 
utbildningen. 

När det gäller lärarkompetens och lärarkapacitet så arbetar majoriteten av de 
undervisande lärarna på Pedvux, IBL. Avdelningen har sett till att utveckla ett lärarlag 
som har både vetenskaplig och pedagogisk kompetens att undervisa i Fud 1 och Fud 2. I 
lärarlaget för 2020 ingick universitetslektorerna Helena Colliander, Sofia Österborg 
Wiklund, Anders Hallqvist och Eva-Marie Harlin (nu mera pensionär), 
universitetsadjunkterna Jonas Forsmark, Louise Malmström och Linda Kernell samt  
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forskarstuderande Filippa Millenberg. Lärarna har en hög vetenskaplig kompetens då 
deras forskningsområden rör lärares didaktiska arbete, mer praktiknära studier av 
undervisningspraktiken på folkhögskola, vuxendeltagarens möjligheter till att delta i 
studier mm. De har även en bred pedagogisk kompetens gällande att planera och 
genomföra undervisning, olika examinationsformer och bedömning. Alla lärarna i 
lärarlaget undervisar på Folkhögskollärarprogrammet (Malmström och Hallqvist är även 
programansvariga) och flera har även praktisk erfarenhet av undervisning på 
folkhögskola. Tre av lärarna har även professionsrelaterad kompetens då Colliander, 
Millenberg och Kernell är utbildade lärare. Vi bedömer lärarkompetensen som god och 
kommer att fortsätta med att arbeta tillsammans med kurserna för att ta vara på våra 
olika kompetenser och hjälpas åt med att utveckla kurserna. 
 
Identifierade utvecklingsområden: 
Det är viktigt att fortsätta att ”skola in” nya medarbetare i kurserna så att lärarlagets 
kompetens upprätthålls samt att det finns en ”bas” av lärare som kan och har möjlighet 
att medverka i båda uppdragsutbildningarna.  
 
Arbetslivsperspektiv 
Bedömningsgrund för uppdragsutbildning:  
Utbildningen är användbar och utvecklar kursdeltagarnas förmåga att möta förändringar 
på arbetsplatsen och i arbetslivet 
 
Kurserna har en tydlig koppling till deltagarnas arbetsliv. Den fokuserar på den särskilda 
utbildningsform som folkhögskollärare arbetar i och på hur de kan utveckla sin 
undervisning och övrigt arbete. I aktiviteterna och uppgifterna för kursen får deltagarna 
ta del av hur andra lärare arbetar och förstår sin verksamhet, samt träna på att 
förbereda, genomföra, analysera och reflektera över undervisning. Fokus riktas också 
mot hur deltagarna i sin roll som folkhögskollärare kan förstå och möta de utmaningar 
som folkhögskolan står inför som en följd av förändringar i samhället.  
 
Kursen har utformats efter uppmaning från, och i nära dialog med, folkhögskolans 
branschorganisationer: RIO, OFI och Förbundet Folkhögskollärarna. Samråd sker två 
gånger per år i Rådet för folkbildningsfrågor vid LiU (Råff) där bl.a. kursens mål och 
innehåll diskuteras så att de är relevanta för arbete på folkhögskolor. Många deltagare 
vittnar också i utvärderingar om att Fud 1 och Fud 2 har varit givande för deras sätt att 
tänka och handla i sitt arbete på folkhögskolan.  
  
Identifierat utvecklingsområde: 
Att strategiskt fortsätta att samarbeta med branschorganisationerna så att informationen 
om kurserna kursen når ut till den aktuella målgruppen, samt aktivt uppsöka 
folkhögskolor som kan tänkas bli potentiella uppdragsgivare.  

 
Deltagarperspektiv 
Bedömningsgrund för uppdragsutbildning: 

• Deltagare i uppdragsutbildning ska ges samma möjlighet att utvärdera 
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utbildningen som studenter i reguljär utbildning. För poänggivande 
uppdragsutbildning ska därför LiU:s kursvärderingssystem Evaliuate användas. 
För icke-poänggivande uppdragsutbildning finns en elektronisk mall tillgänglig 
för kursvärdering. 

• Kursansvarig och institutionen ska tillse att resultatet från kursvärderingen 
delges kursdeltagarna samt att resultatet används som ett fortsatt verktyg för 
förbättrings- och utvecklingsarbete av utbildningen. Kursansvarig ska även se till 
att resultatet delges ansvarig projektledare för den aktuella 
uppdragsutbildningen vid LiU Uppdragsutbildning. 

 
Från 2020 har kurserna utvärderats via den enkät (Lyyti) som LiU Uppdragsutbildning 
har tagit fram och som i hög utsträckning bygger på Evaliuate. Vi använder den formella 
kursutvärderingen som en första utgångspunkt för att sen i grupp och gemensamt 
samtala kring kursernas styrkor och utvecklingspotential. Överlag har Fud 1 och 2 fått ett 
gott betyg. Kursdeltagarnas synpunkter tas tillvara på inför nästa gång kurserna ges och 
för de som har gått Fud 2 har vi visat hur vi i denna tagit tillvara på deras synpunkter 
från Fud 1. På samma sätt fungerar de frågor och kommentarer som deltagarna ger 
under kursen, t.ex. i relation till studiehandledning och/eller olika 
examinationsuppgifter, som en indikator på om något behöver förtydligas under kursen 
och till kommande omgång. Ett exempel på något vi ändrat efter deltagarnas förslag är 
tydligare studiehandledningar och inlagd tid på schemat för grupparbete. 
  
Identifierat utvecklingsområde: 
För att förbättra svarsfrekvensen på den formella utvärderingen ska vi fortsätta med att 
låta deltagarna svara på utvärderingsenkäten som ges via Lyyti under det sista 
kurstillfället. Vi ser också ett behov av att i början på varje ny kurs visa studenterna de 
förändringar som gjort utifrån tidigare kursutvärderingar. Särskilt viktigt blir det att 
hitta ett system som gör att kursansvarig enkelt kan få tillgång till utvärderingar också av 
de kursomgångar som hen inte själv undervisat i. 
 

Jämställdhetsperspektiv 
Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, 
utformning och genomförande. 
 
Det är både kvinnor och män som undervisar på kurserna och kurslitteraturen är relativt 
jämt författad av män och kvinnor. I kursen ingår jämställdhet och genus som innehåll 
då deltagarna t.ex. får undervisning i normkritik, vilket kan synliggöra ett 
genusperspektiv för såväl lärare som deltagare. 
 
Identifierat utvecklingsområde: 
Vissa kursomgångar har enbart haft kvinnor som lärare, men vi kommer i den mån det 
är möjligt att se till att någon manlig lärare också kan ingå i det aktuella kursarbetslaget.  
 


