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Liberal Education – Högskolan på Gotland 
 
"The value of an education in a liberal arts college is not the learning of many facts but 
the training of the mind to think something that cannot be learned from textbooks." 
     Albert Einstein 
Fakta om HGo: 

• 6473 studenter 
• 2 396 HST 

– 35 % på campus 
– 65 % på nätet  

• Ca 210 anställda 
– Ca 110 lärare 
– 9 professorer 

• 12 utbildningsprogram 
  - 240 kursalternativ 

• 180 Mkr omsättning 
– 70 % grundutbildning 
 

 
En modell som skapar fria och självständiga individer. 
Högskolan på Gotland arbetar från ht 2009 inom en tradition som heter Liberal Education 
(LE) och som vi tror ger studenten bästa beredskapen för en arbetsmarknad i ständig förändring.  
Liberal Education är en väl etablerad utbildningsform internationellt med lång tradition, främst i 
USA. 
I utbildningsmodellen Liberal Education får studenten både ämnesdjup, breddkunskaper, 
färdigheter och bildning.  
 
Campusmiljön ska erbjuda både grundläggande funktioner och inspirera till gränslöst lärande och 
kreativitet. Högskolan är en plats som andas nyfikenhet, öppenhet och beredvillighet. 
Kulturinslag i och utanför undervisningen är vanligt förekommande. 
 
Ett utbildningsprogram på tre år motsvarar 120 veckors studier. Minst hälften av dessa ägnar 
studenten åt sitt huvudområde.  
Alla kurser går på halvfart och två kurser läses parallellt. Det ger längre tid till reflexion och låter 
olika kurser berika varandra. 
Man läser två obligatoriska färdighets- och bildningskurser och valfria kurser motsvarande 67,5 
hp. 
  
• 90 hp (60 veckor) huvudområde 
• 22,5 hp (15 veckor) färdighets- och bildningskurser (obligatoriska sk GEM-kurser) 
• 67,5 hp (45 veckor) valfria kurser (fördjupning eller breddning) varav 15 hp (2 veckor) ska vara 
inom ett annat huvudområde. 
 
Sammantaget blir detta 180 hp som leder fram till en kandidatexamen. 
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Utbildningsstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färdighets- och bildningskurser – GEM-kurser 
GEM-kurser är samlingsnamnet på högskolegemensamma kurser som tränar färdigheter eller 
kunskaper som ger särskild nytta i arbetslivet. Två av dem är obligatoriska: Att kommunicera i tal 
och skrift, och temakursen Hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv. Dessa kurser läses av samtliga programstudenter på campus Dessutom finns ett antal 
valfria GEM-kurser inom Projektledning, Ledarskap och etik samt Genusfrågor, för att nämna 
några exempel.  
 
Breddning 
Två av de valfria kurserna ska ligga inom ett annat huvudområde. Det betyder att om man läser 
en teknisk utbildning ska man välja minst två 7,5 hp kurser inom humaniora eller 
samhällsvetenskap. På samma sätt ska man välja minst två kurser inom teknik, natur- eller 
samhällsvetenskap om man läser humaniora. Syftet med det är att studenten ska bredda sina 
perspektiv och möta studenter och lärare från en annan tradition än huvudområdet. Samläsning i 
mångvetenskapliga kurser skapar intresse för och kompetens i ämnesöverskridande frågor och 
problemlösning.  

Från starten ges studenten möjlighet till kontakter och erfarenheter i arbetslivet. Under senare 
delen av utbildningen erbjuds studenten också en egen mentor och utlandsstudier. 
 
Vi vill ge studenten: 

• Kommunikativa färdigheter  
• Olika perspektiv 
• Informationsbehandling  
• Bildning 
• Kultur 
• Alternativa arbetsformer – ”Hjärna-Hjärta-Hand” 
• Problemlösning 
• Case 
• Praktik 
• Konst 
• Sociala färdigheter  
• Samverkan med omgivande samhälle 
• Arbetsliv 
•  

Högskolan är en plats som andas nyfikenhet, öppenhet och beredvillighet med 
kulturinslag i och utanför undervisningen  
 
”En högskola för hela studenten 
”Hela studenten – hela vägen” 

Djup
Breddning Bildning
Färdighet
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Bibliotekets roll 
 
Bakgrund 
År 2007 deltog biblioteket i ett arbete med utvecklingsprojekt vid Högskolan på Gotland, UT 07. 
Nilla Nyberg var projektledare för ett projekt med arbetsnamn  Sammanhangsskapande bildning 
– eller ”Kafka, har dom spelat på MTV?”.  
Projektgruppen tog fasta på högskolans motto: ”Hela Studenten – hela vägen”, och ville utveckla 
en kurs med läsning av skönlitteratur där studenten skulle öva sig i att förhålla sig till den typen 
av text, på ett helt annat sätt än till vetenskaplig text. 
I projektet deltog 5 personer från biblioteket och en person från högskolans lärarutbildning. 
 
Inspirationsresor 
Studiebesök gjordes för att tittade på andra exempel av kurser där skönlitteraturen används och 
goda exempel hittades som t ex: 
Skönlitteratur som källa till bildning – Örebro universitet 
Orientering i samtiden med hjälp av skönlitteratur – Social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet 
Litteratur i ett mångkulturellt samhälle – Malmö högskola 
 
Åsikt, utsikt, insikt – med romanen som karta 
Projektet arbetade sedan fram en kursplan för kursen ”Åsikt, utsikt, insikt – med romanen som 
karta”, 7,5 p.  
Med övertygelsen att läsning av skönlitteratur vidgar vyer, genom att texten analyseras och 
reflekteras över i litteraturseminarier. Studenten får i kursen lära sig att relatera sin läsupplevelse 
till annan text, till sig själv, och till omvärlden. Upplevelsen är den primära och att kunna 
kommunicera det upplevda i både tal och skrift och även att kunna ta in andras upplevelse av 
samma text. 
 
Pilotprojekt 
Kursen gavs första gången vt 2009, som ett pilotprojekt inom ramen för utvecklingen av 
utbildningsmodellen Liberal Education, en modell som satsar på bildning och kultur. Kursen 
erbjuds fr o m ht 09 i ett gemensamt kursutbud så kallade GEM-kurser, där programstudenter får 
välja en kurs utanför sitt eget område. Kursen erbjuds även som fristående kurs. Våren 2009 gick 
7 studenter kursen, varav 5 var programstudenter.  
Dessa kurser ska träna studenten i att samarbeta över gränser och att kunna mötas inom olika 
discipliner, även att utveckla förmågan att kunna reflektera, analysera och att kunna kommunicera 
det i tal och skrift.  
I kursen arbetar Nilla Nyberg från biblioteket och Kerstin Gustafson från lärarutbildningen, 
Högskolan på Gotland. 
 
Från traditionellt tänkande till… 
Högskolebibliotekarierna vid Almedalsbiblioteket jobbar i en  ”traditionell” modell med riktat 
ämnesansvar inom högskolans kurser och program.  
I planering och förberedelse för LE har en nytt ”ämnesansvar” vuxit fram, i ett led att få in 
begreppen bildning och kultur i utbildningen. Nilla Nyberg är fr o m vt 09 kontakt för film och 
skönlitteratur gentemot högskolans alla kurser och program. Funktionen marknadsförs ivrigt och 
har lett till bra samarbete i några kurser. 
 
Medverkan i högskolekurser 
Nilla Nyberg medverkar i den obligatoriska kursen Hållbar utveckling för alla programstudenter 
år 1. 
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Studenter från programmen samläser denna temakurs. I kursen ingår tre filmvisningar, spelfilm 
och dokumentärfilm,  med efterföljande diskussion. I tidigare modell av kursen har biblioteket 
deltagit med att ge lästips genom att presentera skönlitterära böcker som passar in i temat och 
som är viktiga att ta till sej, så väl som obligatorisk kurslitteratur. 
 
Ht 09 kommer den skönlitterära biten att få större utrymme och obligatorisk läsning av en 
skönlitterär bok införs. Kursen är under planering och diskussioner förs.  
Ska alla studenter, ca 90 st läsa samma bok?  
Kan studenterna läsa valfri bok av ett antal presenterade böcker?  
Eller ska varje projektgrupp i kursen läsa en egen titel, som redovisas gruppvis i ett seminarium?  
Filmkvällar är planerade och ev en litteraturkväll. Författarbesök? 
Boken kommer att införlivas i studentens skriftliga dokumentation av kursen, men ett 
litteraturseminarium där upplevelsen diskuteras med andra är också av vikt.  
 
Nilla Nyberg har deltagit i kursen Kulturlandskapet, inom Byggnadsantikvarieprogrammet. 
3 skönlitterära titlar valdes ut och presenterades. Läsning var ej obligatorisk. 
3 av tolv studenter deltog i litteraturseminariet. 
Titlar:  
Erik Andersson, Den larmande hopens dal 
Alexandra Kronqvist, Dessa trakter 
Åke Smedberg, Hässja 
 
Utställningar för studentarbeten 
Nilla Nyberg ansvarar för en utställningsyta i den korridor som binder samman biblioteket med 
högskolan. 
Studenter inspireras till att presentera arbeten för varandra på en väggfast utställningstavla. 
Genom denna korridor passerar studenter från alla ämnesområden. 
Ytan kan användas till att visa redovisningar i form av foton/posters och texter, dokumentation 
av processer – som grupparbeten, eller andra saker: studiebesök, exkursioner, mässbesök, 
samarbetsprojekt, fagning av änge… 
Det är viktigt att man visar varandra vad som pågår inom olika områden – vilket ökar 
gemenskapen och förståelsen, i ledet bredd och bildning. 
 

Litteratur och rapporter 
Leif Alsheimer, Bildningsresan (2004) 
Aidan Chambers, Böcker inom oss – om boksamtal (1998) 
Ellin Oliver Keene/Susan Zimmermann, Tankens mosaik – om mötet mellan text och läsare 
(2006) 
Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar – litteraturundervisning och litterär förståelse 
(2005) 
Louise M. Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) 
Magnus Persson, Varför läsa litteratur? (2007) 
Britta Stensson, Mellan raderna – strategier för en tolkande läsundervisning (2006) 
 
Högskoleverkets rapportserie om bildning 
Bildning och skrivande, Rapportserie 2009:2 R 
Bildning och pedagogik, Rapportserie 2008:32 R 
Bildning i svensk högre utbildning - en översikt med exempel från 34 lärosäten, Rapportserie 
2009:35 R 
Högskolan på Gotland - Passion & vetenskap 


