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MÅLBESKRIVNING FÖR ALLMÄNNA LINJEN VID UPPSALA FOLKHÖGSKOLA
filial till Wiks folkhögskola
Bildning och utbildning
På Uppsala folkhögskola är både bildning och utbildning viktig.
Bildning kan ses som lärande för personens egen skull, för personlig utveckling. Utbildning
kan leda till detsamma men oftast med inriktning mot att uppnå formell kompetens för att
kunna söka vidare till fortsatta studier.
Övergripande mål
Målsättningen för Uppsala folkhögskolas allmänna linje är att hos den studerande bidra till att
- skapa självinsikt och självförtroende
- ge möjlighet till skapande och kulturupplevelser
- uppmuntra egna reflektioner över motiv , mål och metoder
- utveckla kritiskt omdöme, självständighet och ansvarstagande
- stärka samarbetsförmågan och förmågan till konfliktlösning
- skärpa lyhördheten för andras idéer och värderingar
- öppna för ett globalt perspektiv och en hållbar livsstil
- stärka viljan och förmågan att i solidaritet med andra påverka arbetsliv och samhälle
- skapa medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan
Målgrupp
Uppsala folkhögskola ska vara en mötesplats för vuxna människor som vill utveckla och
fördjupa sina kunskaper och färdigheter i gemenskap.
Arbetsformer
Verksamheten ska präglas av demokratiska arbetsformer. Detta förutsätter allas aktiva
deltagande i såväl planering som genomförande och utvärdering.
Studierna ska i huvudsak vara upplagda i block för att de studerande under en längre tid ska
kunna koncentrera sig på ett projekt eller ett tema. Inom ramen för kursprogrammet har de
studerande möjlighet att göra egna val.
Studiegrupperna har egen tid varje vecka för att ta upp frågor som rör studier och arbetsmiljö.
Alla verksamma på skolan är representerade i skolans kursråd som sammanträder en gång i
månaden. Olika intressegrupper kan bildas, t ex kultur- miljö- idrottsgrupp.
Det är viktigt att hos alla på skolan utveckla förståelse för att lärande och medinflytande i en
grupprocess är beroende av kommunikation. Respekt för vars och ens röst är centralt.
Specifika mål
Den studerande ska ges möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier.
Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat sin förmåga att
- planera, genomföra och utvärdera sitt arbete
- självständigt ställa samman och kritiskt granska material från olika källor
- reflektera, analysera och dra slutsatser
- ta initiativ till och ta handledning
- muntligt och skriftligt presentera resultatet av sitt arbete på ett varierat sätt
- ge och ta konstruktiv kritik för att utveckla arbetet

