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Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över Professionsprogram för rektorer, 

lärare och förskollärare 

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad 

promemoria. 

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har 

betydelse för folkbildningen. 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet konstaterar att förslagen i promemorian inte innefattar 

rektor och lärare på folkhögskola. 

Folkbildningsrådet vill understryka behovet av satsningar på 

kompetensutveckling även för folkhögskolan. 

Folkhögskolan som utbildningsform 
Folkhögskolan är en egen, erkänd utbildningsform inom utbildningsystemet. 

Den allmänna kursen är en behörighetsgivande utbildning som är ett 

alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer. De 

kvalifikationer som erhålls från allmän kurs är nivåplacerad i den svenska 

referensramen för kvalifikationer (SeQF). Den särskilda kursen är 

profilerade mot ett särskilt ämne eller yrke. 

Folkbildningsrådet har i de årliga budgetunderlagen framfört till regeringen 

att det behövs ett kompetenslyft för folkhögskolan. Bristen på resurser till 

kompetensutveckling är en utmaning för folkhögskolan som helhet. Till 

folkhögskolan, framför allt till allmän kurs, rekryteras ofta lärare i 
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konkurrens med det ordinarie skolväsendet men folkhögskolan har inte 

omfattats av samma lärarlönesatsningar eller lärarlyft. 

Folkhögskolan tar emot deltagare som ofta har stora individuella behov. För 

att lyckas med detta krävs hög pedagogisk kompetens. Behovet av 

kompetensutveckling ökar också i och med den stora utbyggnaden av 

folkhögskolan med 10 000 årsplatser från 2015. Ytterligare 3 000 årsplatser 

har aviserats i regeringens budgetproposition för 2022. Sammantaget har och 

behöver ett stort antal lärare rekryteras till folkhögskolan.  

Folkhögskolan har under senare år, med ordinarie resurser, byggt upp en 

modell för kompetensutveckling, anpassad till folkhögskolans särskilda 

förutsättningar och behov. Att avsätta resurser för kompetensutveckling är 

nödvändigt, särskilt då allt större krav ställs på folkhögskollärarnas 

kompetens.  

Folkbildningsrådet konstaterar dock att det krävs utökade resurser och 

insatser för strategisk utveckling av relevanta utbildningsmoduler. Vi har i 

vårt budgetunderlag gjort bedömningen att en utökning av 

folkbildningsanslaget behövs för att kunna upprätthålla och kvalitetssäkra 

utbildningsformen folkhögskola.  

 

För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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