Samlade mål för allmänna kurser på grund- och
gymnasienivå och formulerade läranderesultat
för SeQF
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Om allmän kurs på Mångkulturella finska folkhögskolan
Kursverksamheten vid Mångkulturella finska folkhögskolan ska bidra till att förverkliga statens
syften, mål och motiv för stöd till folkbildning enligt Förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen och följer de målsättning, vision och värdegrund som finns beskrivna i skolans
måldokument.
Allmän kurs på mångkulturella Finska Folkhögskolan är utformade efter de villkor som finns
beskrivna i §11 av Förordning (2015:218) och Folkbildningsrådets villkor för Statsbidrag till
folkhögskolor och är uppdelade i två nivåer:
-Allmän Kurs på gymnasienivå
-Allmän Kurs på grundskolenivå
Beskrivning av mål, innehåll och arbetsformer samt behörighetsintyg för varje nivå följer i nästa
avsnitt.

Allmän kurs och SeQF
Folkhögskolans allmänna kurs är författningsreglerad i Sveriges referensram för Kvalifikationer
(SeQF) som syftar till:
•

Att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat - formellt och icke
formellt- i skola, folkbildning och arbetsliv.

•

Att underlätta jämförelser av kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och
internationellt.

Detta innebär att deltagarna vid fullgjorda studier på allmän kurs bör uppnå ett läranderesultat
motsvarande SeQF nivå 2 för allmän kurs på grundskolenivå och SeQF nivå 4 för allmän kurs på
gymnasienivå.
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Definitioner
Läranderesultat (engelskans ” Learning outcome ”): De samlade förmågor en studerande förväntas
ha när kursen är avslutad och är ett komplement till kursens innehåll och arbetsformer. Begreppet
läranderesultat omfattar kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Kunskaper: både erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskaper inom ett eller flera områden.
Färdigheter: att deltagaren ska kunna utföra uppgifter och lösa problem inom ett område.
Kompetenser: att deltagare ska kunna kombinera kunskaper och färdigheter i ett
sammanhang/situation och att utifrån externa krav och uppdragets form, kunna lösa en uppgift.
Kompetensen handlar alltså om ansvar, självständighet, samarbete, reflektion och värdering av
arbetet.

Hur vi uppnår SeQF resultat
För att nå upp till SeQF läranderesultat använder vi följande arbetsformer: ett demokratiskt
arbetssätt där deltagarinflytande har en viktig roll, ämnesintegrering, temastudier, samtal, gruppoch projektarbeten och studiebesök. Undervisning på allmän kurs sker i en interkulturell
lärandemiljö där samspel deltagare emellan och lärarna är en viktig del i lärandeprocessen. Vi lägger
också stor vikt på individuell anpassning och språkligt stöd.

SeQF-intygen:
Den studerande som uppnår grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola eller får ett
intyg om kunskaper motsvarande grundskolenivå, ska få ett intyg för aktuell SeQF-nivå. Intygen
genereras i Schoolsoft.
En studerande som av folkhögskolan fått omfattningskravet intygat men inte uppnått grundläggande
behörighet och som efter studierna på folkhögskolan kompletterar enstaka ämne på komvux, kan
vid uppnådd grundläggande behörighet komma tillbaka till folkhögskolan och då erhålla ett SeQF intyg.

4 av 9

Kvalitetssäkring av allmän kurs
Kvalitetssäkring av allmän kurs är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och omfattar:
-

Kvalitetssäkring av kursens mål och planer så att de innehåller alla de delar som krävs för att
ge behörigheter, utveckla studieförmågan och leda till förväntade lärandere sultat

-

Kvalitetssäkring av arbetet med individuell studieplanering, utvecklingssamtal och
pedagogikstöd i alla former, för att säkerställa möjligheten för deltagarna att uppnå sina
egna mål med studierna

-

Kvalitetssäkring av läranderesultatet så att det fångar kursens profil och folkhögskolans
särart

-

Kvalitetssäkring av dokumenthantering – att de utvärderas och uppdateras regelbundet

-

kvalitetssäkring av Intygshantering – att de överensstämmer med det individen uppnått i
form av behörigheter, omdöme och läranderesultat, och att de sparas på ett adekvat och
säkert sätt.

Kvalitetssäkring av allmän kurs sker kontinuerligt genom enkätstudier, regelbundna
kursutvärderingar, pedagogernas självvärdering, feedback från studeranderådet, kursforum och
kollegial handledning med mera.

Allmän Kurs På Gymnasienivå
På Allmän kurs gymnasienivå kan den studerande få grundläggande behörighet för att studera vidare
på högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar. Hur länge den
studerande går på allmän kurs beror på förkunskaper.

Ämnen som undervisas i kursen
På kursen undervisas följande ämnen:
•

Svenska /svenska som andraspråk 1, 2, 3

•

Engelska 5, 6, 7

•

Matematik 1 ,2 ,3 a, b, c
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•

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2

•

Historia 1a1, 1a2

•

Religion 1

•

Naturkunskap 1a1, 1a2

•

Gymnasiearbete

Bedömning
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem. Deltagare på allmän kurs kan inte läsa upp betyg. I
stället kan man få ett studieomdöme och behörighetsintyg enligt folkbildningsrådets anvisningar.
Studieomdömet är en samlad bedömning av studieförmågan under hela läsåret. Det grundar sig på
en gemensam bedömning som görs av all undervisande personal. Det krävs ett underlag från en
fullgjord allmän kurs, minst 35 veckors heltidsstudier, innan den studerande kan få ett
studieomdöme.
Följande faktorer bedöms när studieomdöme sätts:
• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
• Social förmåga

Studieomdömet är jämförbart mellan alla folkhögskolor. Det finns ett jämförelsetal att följa, en siffra
som grundar sig på skolans alla satta studieomdömen: 2,7 (+- 5%)
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Folkhögskolan använder en sjugradig skala:
4 - Utmärkt studieförmåga
3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3 - Mycket god studieförmåga
2,5 - God - Mycket god studieförmåga
2 - God studieförmåga
1,5 - Mindre god - God studieförmåga
1 - Mindre god studieförmåga

Läranderesultat vid avslutade studier i kursen
Vid avslutande av sina studier i kursen och med beaktande av både omfattnings- och innehållskrav
för allmänna kursen, ska deltagaren uppnå följande mål inom samtliga kursämnen:
Kunskaper
Deltagaren kan visa:
•

fördjupade kunskaper

•

kunskaper om modeller och metoder inom ämnet

Färdigheter
Deltagaren kan
•

välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder

•

följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna
tidsramar

•

kommunicera på minst ett främmande språk inom ämnet
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Kompetenser
Deltagaren kan
•

ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt

•

självständigt behandla ämnesinnehåll vilket kan leda till vidare lärande och professionell
utveckling

•

kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av
egna och gemensamma resultat

•

ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras
arbete

Behörighetsintyg
När den deltagaren har klarat folkhögskolans allmänna kurs, utfärdas ett intyg som intygar att
deltagaren har grundläggande behörighet till högre studier. För att få grundläggande behörig ska
både omfattningskravet och innehållskravet vara uppfyllda.
Omfattningskravet motsvarar tidsmässigt gymnasieprogrammens 2 500 poäng. Det innebär att
deltagaren studerar ett antal hela år på Allmän kurs som sammanlagt ska motsvara en studietid på
tre hela år på gymnasienivå.
Innehållkravet innebär att de gymnasiegemensamma ämnena skolan erbjuder är motsvarande
godkända.

Allmän kurs på Grundskolenivå
Målgruppen för allmän kurs på grundskolenivå är deltagare som inte har gått klart grundskolan. På
Allmän kurs grundskolenivå får deltagarna kunskaper så att de senare kan studera vidare på
gymnasienivå. Hur lång tid någon behöver studera på grundskolenivå beror på vad personen har för
tidigare grundskolestudier bakom sig .
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Ämnen som undervisas i kursen
•

Svenska som andraspråk grund

•

Matematik

•

Samhällskunskap

•

Engelska

•

Demokratiarbete

•

Ämnesövergripande studier i religion, historia, geografi och naturkunskap

Läranderesultat vid avslutade studier i kursen
Vid avslutande av studierna i kursen och med beaktande av både omfattnings- och innehållskrav för
allmän kurs, ska deltagaren uppnå följande mål inom samtliga kursämnen:
Kunskaper: Deltagaren visar breddade kunskaper inom ett arbets-eller studieområde. Dessutom har
de kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.
Färdigheter: Deltagaren kan tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade
uppgifter. De kan följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets-eller studieområde samt att
söka och bearbeta fakta inom flera arbets-eller studieområden.
Kompetenser: Deltagaren kan utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för
enklare uppgifter. De kan samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat samt
värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Behörighetsintyg
Intyg efter kursen Allmän kurs på grundskolenivå får deltagaren ett intyg från skolan som beskriver
arbetsformer och innehållet i studierna. Som ett komplement till skolans egna kursintyg utfärdas
också ett behörighetsintyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivå,
märkt Folkbildningsrådet. Detta intyg är gemensamt för alla folkhögskolor.
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