
Jämlikhetsakademin

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de 
sociala och ekonomiska klyftorna ökat.



Internattillfällen
Internaten genomförs under Corona pandemin online vid följande 
tillfällen:

• 28-30 augusti
• 16-18 oktober
• 4-6 december

Kostnad
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och 
litteratur.

Helpension (kost och logi) totalt 3 helger:
Enkelrum 9 735 kr/pers
Dubbelrum 8 145 kr/pers
Dagpaket, ej logi 5 925 kr/pers

Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarkommun om de kan stå 
för hela eller del av kostnaden.

Kursinformation
Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block.
• Det första blocket har fokut på empiri: Hur ser ojämlikheten ut i 

Sverige och världen? Varför har klyftorna ökat?
• För det andra blocket är utgångspunkten normativ: Räcker det att 

alla får en jämlik start i livet? Har jämlikhet ett värde i sig? Vilka 
argument är viktigast för att försvara jämlikhet?

• Det sista blocket ägnas åt politiken: Vilka reformer skulle mest  
effektivt öka jämlikheten? Vilka reformer för ökad jämlikhet är 
mest realistiska?

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. 

Pedagogisk idé
Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande 
och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor  
oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att 
dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gäst- 
föreläsare.

Kursledare:
Mats Wingborg, svensk journalist och författare. Wingborg skriver 
om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta 
i samarbete med Anna-Lena Lodenius. Han har också skrivit en rad 
studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

Kurstid & tidsåtgång
• 17 augusti - 18 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje 
internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas 
till cirka 4-6 timmar per vecka.

Anmälan görs via vår hemsida! www.a-folkhögskolorna.se 

Sista anmälningsdatum:
• 28 maj 2020
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