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Allmän kurs på grundskolenivå vid Malmfältens folkhögskola 
Övergripande utbildningsmål på SeQF nivå 2 
Malmfältens folkhögskola är en del av Sveriges folkhögskolor och är, som vuxenutbildning, en möjlighet 
Ell studier på grundskolenivå samt eF alternaEv Ell kommunal vuxenutbildning (komvux) och deras 
motsvarande grundskoleutbildning.  

Utbildningen vid Malmfältens folkhögskola utgår från deltagarnas behov, förmågor, Edigare kunskaper och 
erfarenheter med följande övergripande utbildningsmål: 

• Stärka deltagarnas möjligheter Ell arbete. 
• Behörighet Ell studier på gymnasienivå samt. 
• Stärka deltagarnas förmågor aF eMer utbildningen, än mer akEvt, vara agenter i sina liv genom aF ta 

del av sina demokraEska räNgheter, närma sig eF yrke eller vidareutbildning. 
• Låta deltagarna växa i egen takt och se sin personliga utveckling. 
• Göra deltagarna medvetna om hälsans betydelse för välmåendet. 
• Göra deltagarna medvetna om lokal kultur för dåEd, nuEd och framEd. 
• Hållbart tänkande. 

Det uppnår vi på Malmfältens folkhögskola genom aG: 
• Stödja deltagarna mot en stärkt självbild, stärkt självförtroende och självEllit. 

• Med ämnesoberoende samtal utveckla förmågorna hos våra deltagare aF handskas med 
motsäFningar, olikheter och konflikter. 

• Ge träning i demokraEskt arbete samt uppmuntra deltagarnas möjlighet aF kunna påverka genom aF 
intressera sig och engagera sig i samhällsfrågor och poliEk. 

• Tillhandahålla ämnesrelaterade behörighetsstudier som krävs för studier på gymnasienivå. 

• Genom aF arbeta med olika funkEonsvariaEoner, olika bakgrund/kultur och olika språkkunskaper får vi 
en mångfald av människor vilket leder Ell utökad social förmåga och förståelse inför andra. 

• Både deltagare och allmänhet kan ta del av en återkommande föreläsningsserie på skolan och en stor 
variaEon av ämnen, där hållbarhet, demokraE och mångfald är prioriterade teman. DeFa fungerar som 
eF diskussionsforum där deltagarna har möjlighet aF ställa frågor och diskutera. 

• Genom konEnuerliga diskussioner samt studiebesök. 
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Malmfältens folkhögskolas syn på lärandemål dvs. kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som leder Ell studieintyg på SeQF nivå 2:  
Allmän kurs grundskolenivå 

Kunskaper 
Deltagarna kan visa på:  

• grundläggande kunskaper inom eF arbets- eller studieområde och relevanta kunskaper i de olika 
ämnena vid Allmän kurs på grundskolenivå (svenska, engelska, matemaEk, samhällsorienterande 
ämnen). 

• grundläggande kunskaper i hur man samlar in fakta, använda fakta samt för relevanta resonemang för 
aF kunna uYöra en uppgiM. 

Färdigheter 
Deltagarna kan: 

• med handledning använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom 
eF arbets- eller studieområde, 

• följa instrukEoner samt uYöra definierade prakEska och teoreEska uppgiMer inom eF arbets- eller 
studieområde, 

• söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden. 

Kompetenser 
Deltagarna kan: 

• uYöra studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgiMer, 
• med handledning samarbeta och bidra Ell gemensamma resultat, 
• i viss mån, med handledning, utvärdera hur uppgiMerna har uYörts. 

Deltagarnas lärande utvärderas konEnuerligt genom individuell formaEv bedömning och formaEv feedback av 
samtliga lärare på Allmän kurs.  

Allmän kurs kvalitetssäkras löpande genom individuella samtal med deltagarna, konEnuerliga elevrådsmöten 
samt genom aF eleverna deltar i en webbenkät i slutet av varje skolår. Skolan följer också Folkbildningsrådets 
råd om utbildningsutvecklingsarbete vid svensk folkhögskola. 

Rektor med pedagoger vid Allmän kurs antog dokumentet  den 10 augusE 2022. 
Dokumentet uppdateras årligen på inrådan av Rektor eller Folkbildningsrådet. 
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