SeQF
Allmän kurs på Marieborgs folkhögskola
SeQF är en referensram för vilka kvalifikationer som deltagare vid folkhögskolans allmänna
kurser kan erhålla. Referensramarna syftar till att göra det lättare att jämföra studier och
kvalifikationer både nationellt och internationellt. Viktigt att notera är att kvalifikationerna
kan erhållas både genom teoretiska studier och genom arbetslivserfarenhet.
Marieborgs folkhögskola är en mötesplats för människor. Vår folkhögskola välkomnar
deltagare i alla åldrar och kulturer. Vår verksamhet, vår kunskapssyn och vårt
bildningsbegrepp utgår från värdet i att ta tillvara på deltagarnas erfarenhet och skapa
förutsättningar för reflektion, utvecklade omvärldskunskaper och personlig utveckling.
Kursintyg och studieomdöme
Om du fullföljer en hel kurs med godkänd närvaro får du ett kursintyg. Detta är ett bevis på
att du genomgått hela kursen med det innehåll som anges i kursbeskrivningen.
Studieomdöme utfärdas på våra temakurser som är motsvarande gymnasienivå.
Studieomdömet är indelat i 7 steg enligt följande:








Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)
Mycket god studieförmåga (3)
God – Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god – God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)

Studieomdömet är ett sammanfattande omdöme för hela studieförmågan och anges inte för
varje enskilt ämne.

Behörighetsgivande kurser på Marieborgs folkhögskola
Baskurs




Motsvarar studier på Grundskolenivå
Kan ge behörighet för studier på gymnasienivå
SeQF nivå 2

Omfattning
Minst ett år studier på heltid med ett samlat innehåll på en nivå motsvarande grundskolans
årskurs 9.

Innehåll
Kan ge godkänd nivå (motsvarande åk 9) i ämnena:





Svenska (eller Svenska som andraspråk åk 9)
Engelska
Matematik
Samhällskunskap

Temakurserna




Motsvarar studier på gymnasienivå.
Kan ge grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet.
SeQF nivå 4

Omfattning
Omfattningskravet motsvarar tidsmässigt gymnasieprogrammens 2500 poäng.
Det innebär att man studerar ett antal hela år på Allmän kurs som sammanlagt ska motsvara
en studietid på tre hela år på gymnasienivå.
Om du har läst på gymnasiet eller Komvux tidigare, så motsvarar ca 800 godkända
gymnasiepoäng ett år på folkhögskola. Om du inte studerat på gymnasienivå tidigare, så kan
minst 9 månaders arbetslivserfarenhet på heltid motsvara ett läsår på folkhögskola.

SeQF Nivå 2
När du uppnått godkända studier motsvarande grundskolan på allmän kurs/baskurs
Marieborgs folkhögskola får du ett SeQF-2 intyg. Intyget kan användas för studier i Europa.
SeQF nivå 2 säkerställer att deltagare har uppnått visst läranderesultat av kunskaper,
färdigheter och kompetenser.
Bedömningen sker utifrån följande:
Kunskaper


Deltagaren visar breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde. Dessutom
har de kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter


Deltagaren kan tillämpa instruktioner och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter.
Deltagaren kan söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kompetenser


Deltagaren kan utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för
uppgifter. Deltagaren kan samarbeta och genomföra ett arbete i grupp.

SeQF Nivå 4
När du uppnått godkända studier motsvarande gymnasieskolan på allmän kurs/temakurs på
Marieborgs folkhögskola får du ett SeQF- 4-intyg. Intyget kan användas för studier i Europa.
SeQF nivå 4 säkerställer att individer har uppnått vissa läranderesultat av kunskaper,
färdigheter och kompetenser.
Bedömningen sker utifrån följande:
Kunskaper


Deltagaren visar fördjupade kunskaper inom respektive arbets- eller studieområde.
Vidare förstår och tillämpar deltagaren olika modeller och metoder inom arbets- eller
studieområdena.

Färdigheter


Deltagaren kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material,
verktyg och metoder inom respektive arbets- eller studieområde. Deltagaren kan
följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom
givna tidsramar. Deltagaren kan kommunicera på minst ett främmande språk inom
aktuella arbets- eller studieområde.

Kompetenser


Deltagaren kan ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier
självständigt. Vidare kan deltagaren självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller
studieområde som kan leda till vidare lärande och inom ramen för nuvarande eller
kommande studier samt i kommande arbetsliv. Deltagaren har ett kritiskt
förhållningssätt till valet av källor och värderar och drar slutsatser av egna och
gemensamma resultat. Deltagaren kan ta ett gemensamt ansvar, samarbeta och
utvärdera varandras arbete.

