
 
 

       

Utbildningsbevis/grundläggande behörighet/SeQF/omdöme/ 

SeQF 4 Allmän kurs Vimmerby folkhögskola, gymnasienivå 
 
Statens och huvudmannens syften: 

• Bedriva verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• Göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• Utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i 
Kalmar län. 

• Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet 

• Bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete om hälsa och kultur 

• Bidra till bättre integration genom en bredd av utbildningar 
 
Vimmerby folkhögskola 
 
Vimmerby folkhögskola har en verksamhet som består av allmänna kurser på 
grundskole- och gymnasienivå samt fyra eftergymnasiala yrkesutbildningar och två 
på gymnasienivå. Dessutom har vi en hel del kortkurs- och konferensverksamhet.  
 
På Vimmerby folkhögskola möts människor i olika åldrar med skilda kulturella 
bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Här skapas en miljö som väcker lust 
att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I trygg lärmiljö får varje deltagare ett 
personligt bemötande. 
 
Vimmerby folkhögskola jobbar för en samlad syn på hälsa där vi ser individen ur ett 
helhetsperspektiv. Detta märks genom olika gemensamma aktiviteter som genomförs 
kontinuerligt. Grunden för lärandet utgår från deltagarnas kunskaper, erfarenheter 
och utbildningsbehov. 
 
Kurserna kännetecknas av att upplägg och undervisning anpassas efter deltagarnas 
behov och mål, utifrån statens och huvudmannens syften. 
 
Mål för Allmän kurs - Gymnasienivå 
 
Studieomdömet är den samlade bedömningen av deltagarens studieförmåga. De 
faktorer som bedöms är: 

• Kunskaper och färdigheter samt utveckling av dessa 

• Förmåga till analys, bearbetning och överblick 

• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier 

• Social förmåga 
 
Vimmerby folkhögskola har egna ämnes- och studieplaner. Folkhögskolan har ansvar 
för att kunna definiera sina kurser motsvarande gymnasiets kurser.  
  



 
 

       

Övergripande mål för Allmän kurs gymnasienivå vid Vimmerby 
folkhögskola  
 
Vimmerby folkhögskolas övergripande mål är: 

• att deltagarna uppnår behörigheter utifrån folkhögskolans motsvarande 
begrepp för grundläggande behörighet samt erhåller studieomdöme vilket 
möjliggör fortsatta studier 

• att deltagarna har identifierat sin lärandestil och vet vilka verktyg som finns 
för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande 

• att deltagarna får möta, ta del av, prova och utöva olika estetiska uttryck  

• att deltagarna möter, upplever och utövar olika kulturuttryck inom teater, 
musik och konst 

• att deltagarna får en fördjupad kunskap om demokratiska arbetssätt och 
demokratiska grundvärden 

• att deltagarna kan se sin plats i världen och den egna påverkan på 
samhällsutvecklingen 

• att deltagaren utvecklar sin sociala förmåga och kunskap om gruppens 
betydelse och självkännedom 

• att deltagarna får en fördjupad kunskap om kostens och rörelsens betydelse 
för hälsan och studieförmågan 

• att deltagarna kan förstå globala och lokala samband för en hållbar utveckling 

• att deltagarna kan analysera företeelser ur olika perspektiv och knyta samman 
olika ämnen till ett helhetstänk 

• att deltagarna kan kritiskt hämta och granska material från olika källor, för att 
sammanställa ett eget material 
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 Kunskaper  

Deltagaren kan visa 

• fördjupad förståelse för demokratiska grundvärden och arbetssätt 

• fördjupad förståelse för det hållbara samhället  

• fördjupade kunskaper om olika studietekniker och specialpedagogiska 

verktyg  

• fördjupad kunskap om mjuka värden såsom empati och förståelse för sina 

medmänniskor  

• fördjupad kunskap om kostens och rörelsens betydelse för både psykiskt 

och fysiskt välmående, inklusive studieförmåga 

• förståelse för olika sätt att tänka utifrån ett källkritiskt perspektiv 

 

 
 

 



 
 

       

 Färdigheter  

Deltagaren kan  

• använda ett demokratiskt arbetssätt, i grupp, i klassrum och i skolan  

• arbeta utifrån sina inlärningsbehov och använda den studieteknik och de 

studieverktyg deltagaren har fått med sig 

• förstå grupprocesser och använder olika samarbetsformer 

• genom deltagande i olika aktiviteter för att främja hälsa och välmående se 

betydelsen av ett aktivt och engagerat förhållningssätt till den egna hälsan 

• analysera och sammanställa olika företeelser till en helhet 

 

 

 Kompetenser  

Deltagaren har 

• förmåga att presentera saker med olika uttrycksformer 

• genom aktivt deltagande i kursgrupper och i skolan utvecklat sin 

demokratiska förmåga 

• förmågan att förstå globala och lokala samband för en hållbar utveckling 

• prövat och utövat flera estetiska uttryck 

 

Uppföljning av läranderesultat 
 
Kunskaper, kompetenser och färdigheter i de kurser som krävs för grundläggande 
behörighet från gymnasiet utvärderas i utvecklingssamtal som sker minst två gånger 
per termin. Ansvariga lärare är behörighetsgivande. För studieomdöme och SeQF 
ansvarar lärarna som arbetar på allmän kurs.  
 
Genomgången och godkänd utbildning ger intyg i form av Vimmerby folkhögskolas 
eget intyg för respektive kurs, behörighetsintyg, studieomdöme samt SeQF-intyg. 
Dessa arkiveras enligt Region Kalmar läns dokumenthanteringsplan.  
 
Årlig utvärdering samt revidering av SeQF-dokument sker på ett möte med 
undervisande lärare under sommarens planeringsveckor och ska vara klart innan 
kursstart. 


