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Basfakta

• Programmet omfattar 60 högskolepoäng, grundläggande nivå

• LiU enda lärosätet som har rätt att utfärda 
folkhögskollärarexamen

• Programmet ges på helfart (med start på våren) och halvfart 
(med start på hösten) 

• Halvfartsutbildningen ges på distans med campusförlagda 
dagar

• Halvfartsutbildningen har två målgrupper, dels de som redan 
har tjänst på folkhögskola, dels de som inte har det

• Programmet är uppbyggt kring ämnet pedagogiskt arbete med 
inriktning mot folkbildning
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Särskilda förkunskapskrav

• Slutförda akademiska kurser om minst 180 hp, med minst 90 hp
inom ett ämnesområde relevant för arbete som 
folkhögskollärare alternativt 60 + 60 hp i två olika relevanta 
ämnesområden, eller

• Anställning inom pedagogisk verksamhet  på heltid i tre år inom 
folkhögskola eller studieförbund samt slutförda akademiska 
kurser med 90 hp inom ett ämnesområde eller 60+60 hp inom 
två relevanta ämnesområden, eller

• Anställning heltid i fem år inom pedagogisk verksamhet på 
folkhögskola eller studieförbund samt visa förvärvad bredd och 
djup inom ämnesområdet  
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Antal studenter

Start-
termin

Reg
start-
termin

Avbrott
Uppehåll

Examen Saknade OM reg

HT 12
Halvfart

47 5 15 + 4 14 8

HT 13
Halvfart

47 11 VT 15 4

HT 14
Halvfart

43 5 VT 16 1

VT 14
Helfart

15 1 HT 14 
januari

VT 15
Helfart

Urval 1
33
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Kursutvärdering

• KURT – flera av programmets lärare har uppmärskammats för 
goda resultat.

• Kvalitativa kursutvärderingar i samarbete mellan kursansvarig 
och studenter. Deltagarstyrda, för träning i utformning och 
genomförande inför egen lärargärning.
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Programutvärdering 

Programutvärdering i slutet av utbildningen:

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 2014

• Forts utvecklingsarbete kring VFU, progression och 
examination

• Försök med vissa gemensamma kursdagar för hel- och halvfart

• Mentorskontakter och utveckling av kontakterna med 
folkhögskollärare
 Folkhögskollärarprogrammets forskningsdag – nätverksträff för 

mentorer och andra folkhögskollärare (52 deltagare)

 Årlig mentorsdag
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Generationsskifte

• Tillsättning av två lektorstjänster med inriktning mot 
Folkhögskollärarprogrammet (HT 2014)

• Ny utbildningsadministratör (HT 2014)

• Nya programansvariga (VT 2015)
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Departementets utredning

• I samband med lärarutbildningsreformen 2010 beslutades att 
utreda Folkhögskollärarutbildningen i särskild ordning. En 
utredning som varit ”på gång” sedan våren 2011

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

• Docent Lena Lindgren, anställdes som utredare på 
departementet för att utreda vissa frågor rörande 
folkhögskollärarexamen, december 2012 – maj 2013.  
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Utredningsuppdragets omfattning 

• 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

• Lena Lindgrens rapport och förslag internt arbetsmaterial på 
departementet varför LiU inte fått del av det
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Utredning pågår..

• I reg prop 2013/14:172 Allas kunskap - allas bildning 
konstateras att en översyn av folkhögskollärarexamen pågår

• Folkbildningsrådets konferens om folkhögskolan som 
utbildningsform 9 oktober 2014
 Medverkande från departementet informerade om att regeringskansliet 

arbetat med författningsförslagen, formella frågor som fördröjt 
författningsskrivningar

 Remiss så snart som möjligt
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