
Folkbildningsideologi och samtida utmaningar 
 – en kurs för skolledare i folkhögskolan 7,5 hp 
 
I en tid av snabb förändring och utveckling blir det viktigt att kunna orientera sig och 
formulera vad som är folkhögskolans unika kärnvärden och specifika folkbildningsprofil inom 
det svenska utbildningslandskapet. Hur bygger vi fortsatt en folkhögskola förankrad i 
folkbildningens idéhistoria som också hanterar samtidens och morgondagens bildnings- och 
utbildningsbehov? 

     
Innehåll 
I kursen tar vi bland annat upp följande teman: 

• Folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag och mål med fokus på dess ledning  

• Den ideologiska dimensionen av rektorsrollen idag 

• Aktuell forskning kring frågor som rör folkhögskolans ideologi, utbildningsrationalitet 
och legitimitet 
 

I kursen diskuteras huruvida folkbildningens idéer och värden pekar ut någon särskild riktning 
vad gäller synen på verksamhetens organisation, dess innehåll och form, personal och 
deltagare samt dess relation till samhälleliga förändringsprocesser. Utgångspunkten utgörs av 
dina erfarenheter som skolledare på en folkhögskola.  

 
Upplägg 
Kursen omfattar tre fysiska möten, ett virtuellt möte och däremellan flexibla lärformer enskilt 
och i grupp. Den första träffen är förlagd till Linköping och Valla folkhögskola.  
 
Kurstillfällen: 

• 21-22 oktober, Valla folkhögskola 

• 9 december, Stockholm 

• 29 januari, Onlineträff 

• 25-26 mars, Valla folkhögskola 

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

Kursledning och arrangörer 
Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med intresseorganisationerna RIO 
och OFI. 
 
Kursledare är Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer – Nationellt program för 
folkbildningsforskning och Eva-Marie Harlin, universitetslektor och tidigare programansvarig 
på folkhögskollärarprogrammet. 
 
Forskare från avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande vid LiU medverkar på kursen 
tillsammans med inbjudna föreläsare. 



Kostnad 
Kursavgiften är 16 900 kr (inklusive moms). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer 

 
Ansökan  
I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av skolledning på 
folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen. 
 

Ansök till kursen här senast den 15 september 2020 
 
 
 

Frågor? 
Mejla till:  
eva-marie.harlin@liu.se 
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se 
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