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Basfakta 

• Programmet omfattar 60 högskolepoäng 

• Grundläggande nivå 

• LiU enda lärosätet som har rätt att utfärda 
folkhögskollärarexamen 

• Programmet ges på helfart och halvfart  

• Halvfartsutbildningen ges på distans med campusförlagda 
dagar 

• Programmet är uppbyggt kring ämnet pedagogiskt arbete med 
inriktning mot folkbildning 
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Antal studenter 

Starttermin Reg start-
termin 

Studie-
uppehåll 

Studie-
avbrott 

Reg HT 12 Examine-
rade 

VT 11  
Helfart 

21 1 19 

HT 11 
Halvfart 

46 2 4 38 (2 till 
helfart) 

VT 12 
Helfart 

11 13 (2 från 
halvfart) 

HT 12 
Halvfart 

47 5 2 (+2?) 

VT 13 
Helfart 

26 
behöriga i 
första urval 
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Programmets kurser 

1. Folkbildning som samhällsfenomen och lokal verklighet  

2. Kunskap, Bildning och Lärande 

3. Vuxnas lärande 

4. Folkhögskollärarens arbetsuppgifter och yrkesroll 

Varje kurs omfattar 15 högskolepoäng 
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Kursutvärdering 

• KURT – fortsatta ansträngningar för att öka svarsfrekvensen. 

• Kvalitativa kursutvärderingar i samarbete mellan kursansvarig 
och studenter. Deltagarstyrda, för träning i utformning och 
genomförande inför egen lärargärning. 
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Utvärdering av utbildningen som helhet 
 

Individuella skriftliga kommentarer, som sedan följs upp i ett 
avslutande samtal med hela gruppen 

• Helhet och yrkesrelevans 

• Samspel mellan ”akademi och fält” 

• Delaktighet 

• Studiehandledning, uppgifter och tydlighet 

• Arbetsbelastning 

• Övriga frågor och kommentarer 
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Utvecklingsarbete under 2011-2012 
 

• Revidering av utbildningsplanen (april 2012) 

• Revidering av samtliga kursplaner 

• Kontinuerlig utveckling av studiehandledningar  

• Regelbundna lärarmöten 

• En särskild grupp har arbetat med VFU-frågor 

• Förberedelser inför Högskoleverkets utvärdering 2013 

• I avvaktan på utbildningsdepartementets översyn initierades en 
strategigrupp på avdelningen som resulterade i dokumentet En 
lärarutbildning för folkhögskolans behov (2012-01-23) 
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Departementets utredning 

• I samband med lärarreformen beslutades att utreda 
folkhögskollärarutbildningen i särskild ordning 

• Möte på utbildningsdepartementet 25 mars 2011 

• Utredningsarbetet skulle enligt Budgetpropositionen påbörjas 
hösten 2011  

• Uppdrag att utreda vissa frågor rörande 
folkhögskollärarexamen beslutat 19 november 2012 

• Docent Lena Lindgren utsedd som utredare 

• Slutredovisning 15 maj 2013 
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Utredningsuppdraget omfattar: 

• Att analysera folkhögskolornas behov av lärarkompetens 

• Att bedöma om det inom ramen för nuvarande 
folkhögskollärarexamen finns några behov som inte är 
tillgodosedda och som inte heller tillgodoses av övriga 
lärarexamina, och 

• om sådana behov identifieras, lämna förslag på eventuella 
justeringar av examensbeskrivningen för 
folkhögskollärarexamen 

• Förslagen ska rymmas inom befintliga ekonomiska ramar 

• Folkhögskollärarexamen ska inte överstiga 60 hp 

9 


	Linköpings universitet
	Basfakta
	Antal studenter
	Programmets kurser
	Kursutvärdering
	Utvärdering av utbildningen som helhet�
	Utvecklingsarbete under 2011-2012�
	Departementets utredning
	Utredningsuppdraget omfattar:

