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SeQF 2 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs grund motsvarande 9-årig 
grundskola 
 
Det övergripande målet för Allmän kurs på grundnivå är att de studerande utvecklar intresse 
och engagemang till ett livslångt lärande. Utbildningens syfte är att deltagaren uppnår 
motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen så att hen 
kan fortsätta att studera på gymnasienivå och/eller öka sina möjligheter till anställning. 
Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. 
 
Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, 
erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. 
 
Varje ämne/kurs relateras till grundskolans kursplaner i svenska/svenska som andraspråk, 
matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap. 
Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne. Studerande på 
grundkursnivå kan i individuella fall uppnå behörighet motsvarande gymnasienivå i enskilt 
ämne. 
 
Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas efter varje delkurs, i utvecklingssamtal 
som sker varje termin samt efter helt läsår. Läranderesultaten värderas och bedöms för 
behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information 
om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga 
lärare är behörighetsgivande. 
 
För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget kollektivt. 
 
Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg 
om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier 
på gymnasienivå (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas 
enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 2-intyg. Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i 
minst 50 år. 
 
Se även Måldokument och lokala kursplaner för Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs. 
 
SeQF 2 
Kunskaper – den studerande kan visa: 
Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
Kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas 
 
Färdigheter – den studerande kan 
Tillämpa angina regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter 
Följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde 
Söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden 
 
Kompetenser – den studerande kan 
Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter 
Samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat 
Värdera hur de egna uppgifterna utförts 
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SeQF 4 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs motsvarande 3-årig 
gymnasieutbildning 
 
Det övergripande målet för Allmän kurs är att de studerande utvecklar intresse och 
engagemang till ett livslångt lärande. 
 
Utbildningens syfte är att deltagarna uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och 
färdigheter i åtta av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen (Gy11): svenska/svenska 
som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, naturkunskap samt 
religionskunskap. Målet är att Allmänna kursens studerande ska uppnå grundläggande 
gymnasiebehörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola och/eller universitet/högskola. 
 
I vissa ämnen erbjuds möjlighet till särskild behörighet. Gymnasiekompetens innebär också 
ökade möjligheter till anställning. 
 
Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med 
deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. 
Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne. 
 
Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas efter varje delkurs, i utvecklingssamtal 
som sker varje termin samt efter helt läsår. Läranderesultaten värderas och bedöms för 
behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information 
om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. 
 
Ansvariga lärare är behörighetsgivande. För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget 
kollektivt. Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget 
intyg, intyg om behörighet till högskolestudier (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), 
studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 4-intyg. Dessa intyg 
arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år. 
 
Se även Måldokument och lokala kursplaner för Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs. 
 
SeQF 4 
Kunskaper – kan visa: 
Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde 
Kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde 
 
Färdigheter – kan 
Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett 
arbets- eller studieområde 
Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna 
tidsramar 
Kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde 
 
Kompetenser – kan 
Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt 
Självständigt behandla innehall i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande 
och professionell handledning 
Kritiskt värdera och förhålla sig 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. 

 


