
Allmän kurs i utveckling –  
fortbildning för lärare på Allmän kurs

Innehåll
Kursen består av olika teman:   

X Bildning, kursutveckling och folkhögskolans identitet
X Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald  
X Mångfald, motivation och bildning i ett utveck-
lingsperspektiv

Med dessa teman som utgångspunkt görs kunskaps-
fördjupningar utifrån kurslitteratur, föreläsare samt de 
viktiga erfarenheter som du i rollen av lärare på Allmän 
kurs bär med dig.  
Genom det kollektiva lärandet skapas ny förståelse och 
nya begrepp inom pedagogik och didaktik att prova mot 
den egna praktiken på Allmän kurs.

Utformning och omfattning
Under hösten 2021 och våren 2022 ges tre träffar. Två av 
träffarna är planerade att vara förlagda på en folkhög-
skola och en träff på distans.  

Träff 1: 20 - 22 oktober, fysisk träff
Träff 2: 13 - 14 januari, distansträff
Träff 3: 30 mars - 1 april, fysisk träff

Under träffarna kombineras erfarenhets- och kunskaps-
utbyte från föreläsningar och kurslitteratur med grupp-
diskussioner och övningar. Under kursens gång arbetar 
du parallellt med utvecklingsområden i din profession 
och på Allmän kurs.  
För kursen finns både obligatorisk och valbar litteratur. 
Genom lärplattformen Blackboard kommer du att delta 
i gruppdiskussioner och få information mellan träffar-
na.  Där finner du även inlämningsuppgifter och annat 
material för träffarna. Du kommer att få arbeta med för-
djupningsuppgifter med utgångspunkt i dina utveckling-
sidéer för Allmän kurs.

Föreläsare i urval
Anders Burman, professor i idéhistoria, Institutionen för 
historia och samhällsstudier vid Södertörns högskola.
Berit Larsson, grundare av och lärare på Kvinnofolkhög-
skolan, speciallärare och genusforskare vid Göteborgs Uni-
versitet. 
Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpeda-
gogik vid Göteborgs Universitet. 
Joel Hedegaard, lektor vid institutionen för psykologi 

och pedagogik, Högskolan för lärande och kommunika-
tion, Encell.  
Kim Plunteman, tidigare folkhögskoledeltagare, dyslex-
iinformatör och blivande redovisningskonsult.
Martin Hugo, lektor vid institutionen för psykologi och 
pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, 
Encell. 
Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Stockholms universitet och på Waldorflärar-
högskolan, samt bokbindningslärare på Kristofferskolan 
i Bromma.
Signild Håkansson, tidigare lärare och rektor på Käves-
ta folkhögskola samt handläggare för statsbidragsfrågor 
på folkhögskola på Folkbildningsrådet.

Behörighet och ansökan
Kursen vänder sig till dig som har minst två års erfa-
renhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs och som 
för närvarande är anställd på en folkhögskola. Utifrån 
erfarenheter från tidigare kursomgångar finns det för-
delar om två lärare från samma skola ges möjlighet att 
gå kursen. Det underlättar bearbetning och implemen-
tering av kursens innehåll och utvecklingsfrågor.   
Du ansöker genom att lämna dina kontaktuppgifter och 
dina förväntningar på kursen samt folkhögskolans fak-
tureringsadress. Anmälan är bindande. Vid avhopp innan 
kursstart tas en reducerad avgift ut. 

Du ansöker här senast den 20 september. 

Kostnad
Kursavgiften är 13 900 kr (ingen moms tillkommer). 
Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer. Kursen 
är subventionerad. 

Kursledning och arrangörer
Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator.   
Ambika Hansell Ek (RIO) och Karl-Magnus Eklundh 
(Skurups folkhögskola) är processledare.   
Kursen genomförs av Sveriges folkhögskolor, rörelse- 
och regionägda folkhögskolor i samverkan, och Örebro 
Universitet.    

Läs mer om kursen:  
sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling

Under hösten 2021 startar en ny omgång av Allmän kurs i utveckling. Kursen riktar sig till dig som 
är en engagerad lärare på Allmän kurs och som tillsammans med andra vill utveckla din profession 
samt fördjupa dig i pedagogik och didaktik för folkhögskola och mångfaldiga deltagargrupper. Kursen 
genomförs i samverkan med Örebro Universitet och omfattas av 7,5 hp. Välkommen med din ansökan.

https://ui.ungpd.com/Surveys/18c56ac6-4589-48bc-ac61-70c2ad28a683
http://sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling

