
Yrkesutbildning i utveckling 
- fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser 7,5 hp

En kurs som vänder sig till dig som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade 
kurser, och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med. 
Kursen anordnas i samverkan med Linköpings universitet och omfattar 7,5 hp.

Innehåll
Kursen tar upp följande teman:
    • Yrkeskunskap och yrkesidentitet
    • Yrkesutbildning på folkhögskola
    • Lärarroll och yrkesdidaktik
    • Bedömning och validering
    • Deltagarinflytande och inkluderande pedagogik
    • Utveckling av folkhögskolans yrkesutbildning

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som 
lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kun-
skaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som 
du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras 
erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur. 
    Tidigare och nya kunskaper och erfarenheter bearbe-
tas i gruppdiskussioner och övningar på kursträffarna och 
i uppgifter som du arbetar med mellan träffarna.

Upplägg
Kursen innehåller fyra träffar varav två är förlagda till Val-
la folkhögskola i Linköping. Däremellan möts vi under en 
nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas 
en heldagsträff i Stockholm.

Kurstillfällen:
    • 24-25 november 2021, Valla folkhögskola
    • 26 januari 2022, nätbaserad kursdag
    • 2-3 mars 2022, Valla folkhögskola
    • 4 maj 2022, Stockholm, Sensus Möte

Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen 
Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt 
material och information. 
    Den nätbaserade dagen genomförs som videokonfe-
rens via Zoom.

Kursledning och arrangörer
Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan 
med Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folk-
högskolor i samverkan. 
    Kursledare är professor Per Andersson och universi-
tetslektor Anders Hallqvist från Linköpings universitet.
    Ett antal föreläsare från avdelningen för Pedagogik och 
vuxnas lärande vid LiU medverkar och ger sina perspektiv 
på folkhögskolans yrkesutbildning.
 
Kostnad
Kursavgiften är 13 900 kr (ingen moms tillkommer). Kost-
nader för resa, logi och litteratur tillkommer.

Behörighet och ansökan
Kursen vänder sig till dig med erfarenhet av pedagogiskt 
arbete på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser. 
För det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna folkhög-
skolan är det positivt om två personer från samma skola 
går fortbildningskursen.
    I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina er-
farenheter av yrkesutbildning på folkhögskola samt vilka 
förväntningar du har på kursen.

Ansök till kursen här senast 20 september 2021.

Frågor?
Mejla till: 
Per Andersson
per.andersson@liu.se
Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

Läs mer om kursen
sverigesfolkhogskolor.se/yrkesutbildning-i-utveckling
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