
Allmän kurs i utveckling –  
fortbildning för lärare på Allmän kurs

Innehåll
Kursen består av tre teman: 
- Bildning och folkhögskolans identitet
- Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald 
- Mångfald, motivation och bildning i ett framtids-
perspektiv
Under kursens gång arbetar du parallellt med ut-
vecklingsområden i din profession och på Allmän 
kurs. För kursen finns både valbar och obligatorisk 
litteratur. Genom lärplattformen Blackboard kom-
mer du att delta i gruppdiskussioner och få infor-
mation mellan träffarna. Där finner du även inläm-
ningsuppgifter och annat material för träffarna.  Du 
kommer att få arbeta med fördjupningsuppgifter 
med utgångspunkt i dina utvecklingsidéer för All-
män kurs. 

Utformning och omfattning
Under hösten 2019 och våren 2020 ges tre träffar á 
tre dagar, förlagda på Hagabergs folkhögskola. Un-
der de dagarna kombineras erfarenhets- och kun-
skapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur 
med gruppdiskussioner och övningar.

Behörighet och ansökan
Kursen vänder sig till dig som har minst två års er-
farenhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs och 
som för närvarande är anställd på en folkhögsko-
la. Utifrån erfarenheter från tidigare kursomgångar 
finns det fördelar med att två lärare från samma 
skola ges möjlighet att gå kursen. Det underlättar 
bearbetning och implementering av kursens inne-
håll och utvecklingsfrågor. 
Du ansöker genom att skriva ett personligt ansök-
ningsbrev. Ansökningsbrevet ska beskriva dig själv, 
ditt lärarcredo, och dina förväntningar på kursen. 
Ansök här senast den 20 september.

Föreläsare i urval
Ann-Katrin Swärd, universitetslektor vid insti-
tutionen för pedagogik och specialpedagogik, 
Göteborgs universitet.

Berit Larsson, grundare av och lärare på Kvinno-
folkhögskolan, speciallärare och genusforskare vid 
Göteborgs universitet.
Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörel-
sefolkhögskolornas intresseorganisation. Tidigare  
folkhögskollärare vid fritidsledarlinjen.
Joanna Giota, professor i pedagogik och special-
pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Jonna Lappalainen, lektor vid institutionen för 
kultur och lärande, Södertörns Högskola.
Joel Hedegaard, lektor vid institutionen för psy-
kologi och pedagogik, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Encell.
Martin Hugo, lektor vid institutionen för psyko-
logi och pedagogik, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Encell.
Sam Paldanius, universitetslektor vid Institutio-
nen för humaniora, utbildnings- och samhällsve-
tenskap, Örebro universitet.
Thomas Nilsson, ordförande för OFI, Offent-
ligägda folkhögskolors intresseorganisation samt 
rektor, Gotlands folkhögskola. 

Kostnad
Kursavgiften är 13 900 kr (inklusive moms). Kost-
nad för resor, logi och litteratur tillkommer.
Kursen är subventionerad av FSO.

Kursledning och arrangörer
Sam Paldanius är examinator (Örebro universitet). 
Johanna Winbladh, johanna.winbladh@sveriges-
folkhogskolor.se, (OFI) och Ambika Hansell Ek, 
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se, (RIO) 
är processledare. 
Kursen genomförs i samverkan mellan intresseor-
ganisationerna RIO & OFI och Örebro Universitet. 

Läs mer om kursen:
sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling

Under hösten 2019 startar den tredje omgången 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 samver-
kan med Örebro universitet och omfattas av 7,5 hp. Välkommen med din ansökan.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Offentligägda 
folkhögskolors intresseorganisation i samverkan.
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